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Ad 1) DAGSORDEN FOR BASETRIGSDAGENS ORDINÆRE MØDE
(jf. DBBFs love §11, stk. 5)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

12)
13)
14)
15)

Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Formanden aflægger beretning til godkendelse.
Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og
præsenterer budget.
Udvalg, hvis formand er på valg, aflægger beretning til godkendelse.
Udvalg, hvis formand ikke er på valg, aflægger statusrapport.
Formanden for Ligaudvalget aflægger beretning til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag:
a) Til lovændringer jf. § 13, stk. 1.
b) Til rigsdagsbeslutning jf. § 13, stk. 2.
Godkendelse af Canal Digital Ligaens og Dameligaens mandag.
Fastsættelse af takster:
a) Årskontingent til DBBF, jf. § 5,1. pkt. (nuv.: kr. 1.000,- pr. klub)
b) Licens til DBBF (nuv.: kr. 200,- for mini- og drenge-/pigehold
og kr. 500,- for ældre kategorier).
Valg til bestyrelsen således:
I lige år: Formand for bestyrelsen, formand for dommerudvalget, formand
for trænerudvalget, formand for børne- og ungeudvalget.
Valg af medlemmer til de stående udvalg, jf. §9, nr. 4, litra a-e og g-i, jf.
§20, stk. 3, således:
a) I lige år: Medlemmer af henholdsvis dommerudvalget,
b) trænerudvalget, og børne- og ungeudvalget.
c) I ulige år: Medlemmer af henholdsvis turneringsudvalget for øvrige
turneringer, klubudviklingsudvalget og eliteudvalget.
Valg - blandt bestyrelsens medlemmer - af næstformand i bestyrelsen.
Valg af medlemmer og suppleanter til amatør- og ordensudvalget.
Godkendelse af fortsat anvendelse af DIFs revisorer i henhold til den
Fælles revisionsaftale for specialforbund.
Eventuelt.
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KLUBSTEMMEFORDELING 2012
Klubnavn
AB5
AGF
Alba
AMBAS
Attila
AIF Basketball (Auning)
AUS
B 70 Basket
B 71 Holstebro
Baltic Basket
Brønderslev BK 70
Bjerringbro
BK Amager
BMI
BMS
Brabrand IF
Broernes BK
Brønshøj
CBS Sport
Danske Bank
Dark Horses
Down Town Basketball-Klub
DSIO
Esbjerg BK
Espergærde BK
Falbas
Falcon
Fjordager BK Odense
Fredensborg BK
Fredericia BK
Frederikshavn Basketball Club
Faaborg Basketball Klub
Gedved IF
Gl. Hellerup
Gladsaxe
Glostrup Idræts Club
Greve
Gudrun Basket
Haderslev BK
Hadsten Sports Klub
Hals
Hareskov
Harlev Basket
Hedensted
HEI
Helsingør 3000

Stemmer 2012
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1

Hold 2012
3
12
8
2
2
0
8
0
5
5
8
2
24
18
20
1
6
11
3
0
2
0
0
3
6
2
19
4
2
6
7
0
0
2
5
12
6
1
9
4
1
0
3
2
11
1
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Herlev Basket
Herning GF
Hillerød BK
Hinnerup Basket
Hjemly Basketball Klub
Hjerting IF
Holbæk BK
Horsens BC
Horsens IC
Hvidovre BK
Høbas
Hørsholm Basketball Klub
IK Vest (ny)
Jonstrup BK
Jyderup BK (ny)
Jyllinge/Gundsømagle
Jægerspris
Kalundborg Basketball Klub (ny)
KBH-BGD
Kolding BK
Køge BK
Lavia Århus
Lemvig Basket
Lund Lions
Lundergård
Lyngby BC
Lystrup IF
Nyborg BK
Næstved BK
Nørresundby BC
Odder IGF
PiiBBK
Randers Cimbria 2010
Ringsted Rats
RM 98
Roskilde BK
Ry
S.Ø. Basket
Silkeborg KFUM
Sine
Sisu
Skive
Skjold Birkerød
Skovbakken
Skt. Klemens BK
Slagelse BK
Solrød BK
Solrød Osb
SOR-Basket

2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
2
2
1
1
2
1
1

10
1
7
2
5
0
8
7
12
12
2
32
0
9
1
1
1
0
2
6
6
0
15
0
3
3
5
4
10
1
0
3
5
1
0
11
2
4
1
2
33
1
10
14
4
5
11
1
0
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Spirillen
Stenhus Basketball Klub
Stevnsgade BK
Støvring IF
Svendborg BK
Sæby
SØS Idrætsefterskole
TMG
Tønder BK
Tåstrup GF
USG BK
Valsgaard IF 83 (ny)
Vejen BK
Vejle
Viborg BU
Viborg HIF
Viby 2.0
Viby IF
Virum
VLI
Vrå "Volly"
Værløse BK
Åbyhøj IF
Aalborg BK
Ålestrup (Ny)
Aarhus Bears

1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
3
3
3
1
1

3
1
14
1
11
4
1
3
0
1
3
1
3
4
1
1
1
13
25
2
1
23
27
19
2
1

160

685

Klubstemmeberegning
1 stemme: 0-8 hold gennemført
2 stemmer: 9-16 hold
gennemført
3 stemmer: 17 eller flere
gennemført
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Ad 2) FORMANDSBERETNING 2011-2012
Det er nu min femte formandsberetning og jeg synes stadig arbejdet med forbundet er spændende, selv
om vi har nogle store udfordringer forude.
De væsentligste udfordringer de næste par år er som jeg ser det, vores medlemstal og vores økonomi.
Der er heldigvis også rigtig mange gode ting, så lad os håbe at vi i fællesskab kan overkomme de
største udfordringer.
Vi har fået fire nye klubber, jeg ønsker dem held og lykke med at vokse og håber I vil hjælpe dem hvis I
kan. Klubberne er:
Søs-Idrætsefterskole
Vrå Volleyballklub
AMBAS
AIF Basketball
Jeg vil gennemgå efter samme struktur som tidligere, da jeg synes det giver et godt overblik for vores
aktiviteter.
Medlemsrekruttering
Den sidste opgørelse for vores medlemstal er meget bekymrende, vi er gået tilbage med ca. 700
medlemmer eller ca. 6 %.
Rigtig mange forbund arbejder målrettet med at øge deres medlemstal og det sætter naturligvis et øget
pres på vores sportsgren.
Særligt fodbold og håndbold som er de to største sportsgrene i Danmark og nok også er de to
sportsgrene der også har flest penge, mest fastansat personale i henholdsvis forbund, regionskontorer
og i lokale klubber, gør det rigtig godt. Men også forbund som svømning, badminton, gymnastik og
volleyball er meget aktive.
Så hvis den enkelte klub ikke gør en ekstra indsats i sit lokalområde og i sin egen klub, så vil vi med
sikkerhed fortsætte vores medlemstilbagegang, og det vil være meget kritisk.
Jeg blev for nogle måneder siden bekendt med, at der i hele Jylland og Fyn tilsammen kun er fem U16
pige hold – fem! Det er jo demotiverende når man ikke har nogen at spille mod, og når der er så få hold
er det jo svært at finde nogen der matcher ens niveau.
Det kan ikke understreges nok hvor vigtigt det er at ALLE klubber arbejder med rekrutterings- og
fastholdelsesprogrammer. Man skal lave en plan der ser udover de daglige praktiske nødvendigheder,
og hvor man tager stilling til vision og udvikling. På den måde får man øjnene op for hvad det kræver at
lave en indsats, og hvordan man skal gribe indsatsen an.
Forbundet (DBBF) kan hjælpe og inspirere, men det reelle arbejde med at rekruttere og fastholde, eller
at starte nye klubber, er altså noget der skal drives af den enkelte klub og de lokale ildsjæle.
Det er forbundets opgave at koordinere på tværs af klubber/regioner og videregive de gode erfaringer
imellem jer. Forbundet kan give gode råd til hvordan man kan udvikle sig, men blot for at illustrere hvor
lille en del at basket-Danmarks ressourcer der ligger i forbundet, så lavede vi i DBBF et lille regnestykker
for nogle år siden. Det viste at kun 2 % af de samlede mandetimer der leveres til basket i Danmark,
leveres fra forbundet. Det betyder altså at man som klub er nød til at kigge på sin egen praksis for at
være med til at skabe forandringen i basket Danmark:
Hvad gør vi for at få nye medlemmer?
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Har vi nok trænere, og er de motiveret?
Har vi forældre involveret i det frivillige arbejde, og hvordan arbejder vi med frivillighed i det hele taget?
Er vores medlemmer glade for at være med i klubben?
Kommunikerer vi godt nok internt og lokalt?
Det er altså ude i klubberne at initiativerne skal drives. Forbundet har produkter der kan hjælpe jer på
vej, viden der kan klæde jer bedre på, og støtte der kan gøre indsatserne lettere.
Vi kæmper også mod en generel tilbagegang i den foreningsbaserede idræt.
Men særlig fodbold har lykkes med at nå de unge og fastholde de ældre, så de har haft en
medlemsfremgang på ca. 60.000 de sidste 10 år.
Vi kan lade os inspirere af fodbold, men vi har nogle meget forskellige udgangspunkter, så derfor må vi
tro på at nogle af de ting vi allerede har sat i gang er rigtige, men vi kan altid gøre det bedre og det er
helt sikkert at flere klubber kan arbejde aktivt med det lokalt.
Vores overordnede mål er stadig at vi skal vokse med 1000 medlemmer om året. Hvis vi kan holde det
vil vi gå fra at være sport nr.22 til nr.15 om ti år, hvilket vil give os et helt andet udgangspunkt.
Udviklingen har set således ud :
2007
2008
2009
11490
11408
11718

2010
11550

2011
12010

2012
11292

Grunden til at medlemstallet er vores hovedfokus er, at det har afgørende betydning for så mange andre
dele af vores idræt, da flere medlemmer giver:
- flere klubber
- mindre afstande til modstanderne i de basket tynde områder
- større kritisk masse
- flere talenter
- bedre elite
- bedre landshold
- større tilskud fra DIF
- større almen interesse
- mere pr og plads i medierne
- større sponsor indtægter i klubberne
Som forbund tror vi på at vi har det rigtige fokus. Et større medlemstal skal komme gennem godt
samarbejde mellem klubberne og de rigtige tilbud fra forbundet. Det er hårdt arbejde og kommer til at
tage tid, men vi vil insistere på at holde fokus og arbejde for sportens udbredelse.
Så lad os i fællesskab arbejde for at vi øger vores medlemstal med 5-10 % om året, det kan få
afgørende betydning for vores idræt.
Bredde
Vores Time Out og Easybasket koncepter er stadig velfungerende, hver gang en klub eller skole
gennemfører et af disse forløb, får vi gode tilbagemeldinger. Hver gang giver det nye medlemmer til
klubben, så prøv det og se hvordan det kan hjælpe din klub.
Husk at Easybasket jo også er noget I kan bruge derhjemme i jeres egen klub og særligt til de mindste
og evt. til lidt ældre det bare lige er begyndt at spille.
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Sammen med DGI har vi i år lanceret Nano basket, basket til de helt små og deres forældre. Det er rettet
mod de 3-6 årig og deres forældre, forældrene inddrages som frivillige og kan bl.a. lære at blive trænere.
De steder hvor det er gennemført har det været stor succes.
Men en ting er at få medlemmer ind i klubberne, men de skal jo også få masser af gode oplevelser når
de så er der. Dertil er det helt afgørende at have nok og gode trænere.
Derfor er vi ved at lancere en trænerlicens struktur samt et obligatorisk træneruddannelsessystem. Et
væsentligt element som indgår i arbejdet med trænerne er vores SMART basketball. Projektet laver vi
sammen med DGI og bygger på tankerne om aldersrelateret træning. Vi når desværre ikke at få trykt
bøgerne til rigsdagen, men vi vil have nogle færdige printet versioner med af den næsten færdige bog.
FIBA 3x3 er blevet lanceret her i foråret og har desværre måtte aflyse et par af stævnerne pga. for få
tilmeldte, men de steder hvor stævnerne er blevet gennemført har der været god feedback. Jeg har selv
deltaget i et stævne i Stevnsgade, og jeg synes det var en super god dag. En god måde for ældre at få
spillet basket og motioneret på, uden at skulle løbe alt for meget. Jeg tror stadig på at det kan blive et
godt produkt til at fastholde ældre spillere og dem som gerne vil spille basket uden at skulle træne 2-4
gange om ugen samt de steder hvor man har svært ved at samle 10-12 spillere så man kan spille 5-5.
Jeg håber virkelig, at mange klubber vil prøve at finde en FIBA 3x3 træningstid om ugen til den
kommende sæson og prøve at få samlet en god gruppe motionister omkring det. Det kan få stor
betydning for at få gjort basketball til en motionssport og dermed også vokse i medlemstal.
Igen i år har der ikke været så mange ansøgere til Klubprisen, som vi havde håbet på. Men vi bliver
stædigt ved og prisen på de 20.000,- kr er for mange klubber et stort beløb at kunne vinde.
Klubudviklingsudvalget har udvalgt de fire bedste kandidater til prisen og de er:
Hvidovre, Lemvig, Aalborg, Vejen.
De vil blive præsenteret nærmere på vores hjemmeside i dagene op til rigsdagen hvor vinderen bliver
offentliggjort.
Vores samarbejde med DGI går fortsat rigtig godt og vi har endda besluttet os for at ville holde vores
bestyrelsesmøder samtidig, så vi kan koordinerer vores nuværende og fremtidige aktiviteter endnu
bedre. Jeg håber I ude i klubberne sætter pris på vores fælles nyhedsbrev. Jeg vil også opfordre jer til at
gå ind på DGI´s hjemmeside og bruge TrænerGuiden. Et super værktøj, med træningsøvelser, videoer
og meget mere. Der vil være links mellem den og vores kommende SMART basketball bog.
Lidt statistik
Vi er desværre gået kraftigt tilbage på antallet af turneringshold, fra 780 til 685, hvilket jo stemmer med
at vores medlemstal også er gået tilbage. Vi er i dag 120 klubber i forbundet.
Eliten
På DIF´s budgetmøde i efteråret, blev det vedtaget at DIF har afsat 2,5 mill til en udviklingspulje som
skal støtte talentudviklingen i de forbund som står udenfor Team Danmark.
Denne pulje ville ikke være blevet etableret hvis ikke vi havde været så aktive i Elitekurs. Elitekurs består
pt. af ca. 18 forbund som i fællesskab arbejder for at gøre rammerne bedre for de ikke Team Danmark
støttet forbund.
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DIF har desværre været ret langsommelige mht. at få arbejdet med denne pulje sat i gang og derfor er
der stadig ikke sat nogle projekter i gang. V kan desværre ikke være sikre på at få del i midlerne, men vi
vil gøre hvad vi kan for at få det.
Vi vil forsat arbejde på at forbedre forholdene for de forbund der står udenfor Team Danmark, det er ikke
nogen let kamp og det er svært at spå om resultaterne. Men jeg synes simpelthen at vi er nødt til at
kæmpe for at få nogle midler til vores landsholdprogram.
Seniordame landsholdet har spillet fem træningskampe sidste sommer mod nogle collegehold med
henblik på Nordiske mesterskaber for damer der afvikles her i maj måned i Oslo. Jeg håber at damerne
klarer sig godt og kan bevise, at de kan være med mod stærke nationer som Sverige og Finland.
Vores herrehold deltog i nordiske mesterskaber i juli måned i Sverige. Desværre må vi erkende at
resultaterne her var skuffende. Det kan til dels skyldes at der har været sparet kraftigt på
forberedelserne, men vi må også erkende at vi p.t. ikke har spillermateriale der kan måle sig med
Sverige og Finland.
På ungdomssiden er der mange lyspunkter. For anden gang i vores historie har et af vores
ungdomslandshold kvalificeret sig til A gruppen og det går rigtigt godt for alle vores landshold. Det er
også værd at nævne at vores U18 herrer blev inviteret til den nok mest prestigefyldte ungdomsturnering i
Europe – Albert Schweitzer, hvor drengene viste at de kan spille med de bedste. Samtidigt stiger antallet
af unge spillere der kommer til udlandet i gode programmer hvert år, og det giver store forhåbninger for
fremtiden.
Jeg vil gerne takke alle jer der arbejder med vores landshold på den ene eller anden måde. I gør en
fantastisk indsats, jeres engagement og høje kvalitet i arbejdet er en væsentlig inspirationskilde til hele
vores miljø.
På den hjemlige front vil jeg igen i år ønske SISU tillykke med ”The double” da de både vandt Pokalen
og det Danske Mesterskab, som er henholdsvis deres 11 og 18 siden 1975. Meget imponerende ! Det
blev en meget spændende finale serie mellem SISU og Hørsholm, der bød på rigtig god basketball,
mange tilskuere og fem spændende kampe.
Dameliga har indgået et samarbejde med forbundet, så forbundet fra den kommende sæson fungerer
som forretningsfører for ligaen. Det har dog ingen indflydelse på dameligaen selvstændighed, der er den
samme som den har haft de sidste mange år. Fra DBBF’s kontor bliver det Anja Andersen der skal styre
slagets gang, men det er stadig klubberne der skal forsætte med at levere den store indsats de gør.
Det er stadig meget vigtigt at der i klubberne arbejdes målrettet på at øge antallet at damespillere, så vi
kan få en rimelig kritisk masse. En øget konkurrence, vil give bedre kampe og vi får flere kvalificerede
spillere til vores landshold.
På herre siden vandt Svendborg Rabbits pokalen og Bakken Bears DM.
Bakken Bears vandt deres 12 DM. Det er en imponerende rekord og nu den mest vindende klub på
herresiden i dansk baskets historie.
DMét blev afgjort i den sjette af syv kampe og bød på mange gode oplevelser og med en rigtig god
tilskuer opbakning. Igen i år steg tilskuertallet, denne gang med 15%, og der har været 575 tilskuere i
snit over hele sæsonen. Faktisk er tallet steget de sidste 10 år, så lad os håbe at vi kan fortsætte denne
udvikling i mange år fremover. Vi er ikke helt på niveau med ishockey, men vi nærmer os.
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Igen i år har vi haft en række spændende og godt besøgt slutspilskampe i afgørelsen af 1. division.
Tillykke til Randers der vandt, og som har sagt ja til at ville rykke op. Falcon tabte nedrykningsspillet til
Åbyhøj og må derfor ned i 1. div.
Dommere
Igen i år har vi et par gange måtte aflyse nogle 1. div. herrekampe pga. af manglende dommere og det
er kritisk når vi samtidig har nogle af de ældste dommere, der snart forventer at stille skoene på hylden.
Jeg vil endnu en gang opfordre alle klubber til at arbejde med udviklingen af dommere. Find hvert år et
passende antal nye som kan komme på uddannelse og opleve hvor spændende det kan være at være
dommer.
Sammen med DGI lancerer vi til næste sæson en ny dommeruddannelse, så tilmeld endelig en masse
personer til kurserne.
Jeg vil også opfordre til at man særligt i ungdomsrækkerne som træner, leder og almindelig forældre
husker på at dommere også er mennesker og kan lave fejl. Vær motiverende i stedet for at råbe og
skrige af de unge dommerfrø vi har.
Street basket
Igen i år samarbejder vi med Gam3 om at afvikle DM i Streetbasket, som sidste år desværre blev udsat
for et voldsomt regnvejr. Lad os håbe det holder tørt i år når finale arrangementer igen i år bliver afholdt
på det gamle Carlsberg.
Jeg håber vi på sigt i fællesskab med Gam3, kan få DM i streetbasket til at vokse og blive en endnu
større event.
Markedsføring / PR / Kommunikation
Vi har forlænget vores aftale med DK4 i 3 år og det giver vores sport en super eksponering. Der er kun 5
sportsgrene i Danmark der har en TV aftale, så vi skal sætte stor pris på den aftale og prøve i fællesskab
med DK4 at udvikle det produkt som seerne, og dem der er i hallerne får.
Hvis vores sport skal blive kommerciel rigtig interessant, er det vigtigt at vi når ud til et publikum, som
ikke selv er aktive i sporten. Derfor er det vigtigt, at man som tv- eller haltilskuer får en kvalitetsoplevelse
både hvad angår hallen man er i, afviklingen af arrangementet og selvfølgelig også ser en spændende
og underholdende kamp.
Der er flere og flere udenfor vores sport der er begyndt at se DK4´s NBA transmissioner. Det er et skridt
i den rigtige retning, så lad os arbejde på at de også får gode oplevelser når de ser vores hjemlige
kampe.
Økonomi
Krisen præger fortsat sportsverdenen og den præger også vores sport. Pt. står ligaen og forbundet uden
en hovedsponsor, og ligaholdene er generelt nødt til at skære i omkostningerne. Vi må håbe at vi går fri
af konkurser, da det ikke kun er trist for den enkelte klub men det påvirker hele vores sport.
Forbundet kommer ud af denne sæson med et underskud på 280.000 hvilket er 130.000 dårligere end
forventet. Selvom der kun er tale om en afvigelse på 1.4% af vores budget, så er det stadigt noget vi
tager meget alvorligt.
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Forskellen har primært skyldtes faldende sponsorindtægter, sammenholdt med lidt flere aktiviteter på
breddeområdet. Tidligere har forbundet traditionelt set brugt færre penge end budgetteret hvilket har
kunnet retfærdiggøre et budgetteret underskud. Med de seneste tendenser mener bestyrelsen at det er
nødvendigt at lægge budgetter der balancerer hver sæson, og vi har derfor strammet meget ind på
budgetterne.
Den økonomiske fordeling i DBBF mellem – bredde, elite og generel adm. Hvis man tager højde for
lønomkostninger til breddekonsulenter, sportschef, turneringsplanlægning, landstrænere etc. ser således
ud:
Område / År

07-08

08-09

09-10

10-11

11-12

Bredde
Elite
Administration

43 %
32 %
25 %

59 %
22 %
19 %

51%
29%
20%

50%
27%
23%

53%
24%
23%

Men til næste år og i de kommende sæsoner skal vi spare markant og det skyldes primært at vi har
mistet indtægten fra Ligasponsoratet men også at der kommer færre indtægter ind fra andre sponsorer
og fonde. Vi vil dog arbejde hårdt for specielt fundraising kan hjælpe på budgettet fremover.
Vi skal til den næste sæson spare ca. 550.000,- kr og det betyder væsentlige og afgørende beslutninger.
I skrivende stund har vi ikke endeligt besluttet hvordan vi skal fordele besparelserne, så derfor kan jeg
ikke uddybe dem før vi kommer til selve rigsdagen.
Men som jeg har nævnt i indledningen så er vores økonomi en af vores helt store udfordringer i
fremtiden. Vi har som udgangspunkt en ok økonomi til et dække den daglige drift, og vi har også en god
egenkapital der gør at vi ikke skal låne penge til dyre renter for at kunne klare de likviditetsudsving der er
i løbet af en sæson. Men det er begrænset hvad vi kan ikke sætte i gang af udviklingsprojekter og vores
allerstørste udfordring, er, at vi mangler mellem 500.000 og 1. mio. om året i indtægt, for at vi om et par
år for alvor kan deltage i EM for herre. Til den tid er der en stor chance for at vi står med mulighederne
for at samle et meget stærkt landshold med en stor gruppe meget dygtige og unge spillere, der vil kunne
blive blandt de 20 bedste i Europa og måske mere. Men det kræver, at vi kan deltage ved EM 2-3 gange
i træk, med fuldt forberedelsesprogram med træningssamlinger og træningskampe. Og det kan vi kun
hvis vi finder ekstra indtægter for de nævnte 500.000 -1.000.000 om året. Hvis ikke vi kan det, vil vi være
nødt til at spare andre steder som f.eks. vores ungdomslandsholdsprogram. Det ville være rigtig trist og
næsten ikke til at bære.
Der er tre mulige indtægtskilder:
- At få støtte fra Team Danmark igen.
- At FIBA begynder at støtte de nationale forbund som man gør i fodbold.
- At vi finder en eller flere der vil sponsere det.
Lige nu ser jeg desværre ikke særlig optimistisk på nogle af de tre muligheder. De to første har vi meget
lidt indflydelse på, så jeg synes vi skal arbejde på at få den sidste til at lykkes. Det er ikke nogen nem
opgave, men i det mindste kan vi gøre en indsats og så må vi se hvor det bære os hen. Vi kan jo ikke
bare sidde med hænderne i skødet og vente på at en af de to første løser sig af sig selv.
Og dertil skal vi lægge den økonomi vi kunne ønske os at bruge på et udvidet damelandsholdsprogram.
Pt. er udsigterne lange til at vi står med en meget stor gruppe talenter på et højt internationalt niveau, og
derfor går der nok også noget tid før vi står i det samme dilemma som vi formegentlig kommer til at stå i
på herresiden om ganske få år.
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Politiske organer
Elitekurs samarbejdet fortsætter stadig, og DBBF er stadig et af de toneangivende forbund hvor både
Ernst, Rasmus og jeg selv er meget aktive. Hvor meget vi kan flytte på DIF og TD´s prioriteringer i de
nærmeste år må tiden vise, men mulighederne skal afprøves.
Jeg er igen blevet vagt til at sidde i DIF´s udviklingsudvalg som arbejder med hvordan dansk idræt skal
udvikle sig i fremtiden. Og Rasmus er også stadig med i en central netværksgruppe nedsat af DIF, med
de 12 største og mest progressive forbund.
Begge de poster giver os god indsigt og viden, og giver os de bedste muligheder for at påvirke og gøre
brug af mulighederne i systemet.
I år er vi blevet inviteret med i et nyt politisk forum, som indtil nu kalder sig Idrætsforum København. Det
er en samling af de 10 største idrætter i København, som skal varetage alle idrætters interesser overfor
politikerne. Jeg sidder med i styregruppen og Karen bidrager i en fælles arbejdsgruppe mellem de 10
største idrætter.
Det er vigtigt at vi kan være med i den slags organer fordi vi der får mulighed for at præge ting på sigt.
Så hvis der er nogen af jer der gerne vil være med til at præge udviklingen i DBBF eller sidder i andre
typer af organer fx FIBA, så må i meget gerne fortælle DBBF det, så vi kan arbejde målrettet med det.
Organisation
Igen i år er der sket et par forandringer.
Vi har ændret på organiseringen på eliteområdet, således at Jesper Hauge er gået ned på halv tid som
sportschef og det har givet os mulighed for at ansætte Anja Andersen som elitekoordinator. Anja har fået
ansvaret for alt det praktiske omkring landsholdene – og jeg skulle hilse at sige at der er meget.
På bredde området har vi måtte tage afsked med Michael Rønne der har gjort en stor indsats for
forbundet i fem år, men som nu gerne ville prøve noget nyt. Til gengæld har vi fundet en super erstatning
i Thomas Johansen, der er en af de rigtige basketildsjæle vi har. Jeg er sikker på at vi er mange der
kommer til at få glæde af Thomas fremover. Thomas´ primære opgaver er at hjælpe klubberne med at
udvikle sig, specielt med fokus på trænersiden.
I bestyrelsen skal vi sige farvel til Anker Nyborg Nielsen, der har siddet i bestyrelsen i syv år som
økonomiansvarlig. Anker ønsker at omlægge sit arbejdsliv og skal bruge tid på at efteruddanne sig,
derfor er han nødt til at trække sig fra DBBF´s bestyrelse. På vegne af bestyrelsen, Rasmus og mig selv,
vil jeg takke Anker for hans store indsats med at få gjort vores budgetterings- og økonomi rapportering
mere strømlinet og gennemsigtig. Forbundet har en forbløffende kompliceret økonomi og det har været
et stort arbejde at få alle hjørnerne med. Det er en stor del Ankers fortjeneste at vi på denne rigsdag kan
diskutere strategi og politik ud fra nogle økonomiske tal som er til at gennemskue. Både Anker og jeg har
hele tiden ment, at det er vores ansvar overfor medlemmerne at alle sammenhænge kan ses og
diskuteres, også selvom det kan føre til kritik af forbundet.
Vi har været så heldige at vi har fundet en ny kandidat til posten og det er Jørgen Kvist fra Skanderborg
som tidligere har siddet på posten. Så nu må vi se om Jørgen bliver valgt.
Afslutning
På trods af vores udfordringer og at vi står overfor svære besparelser, så synes jeg stadig vi har gang i
mange spændende tiltag og at vores sport og organisation udvikler sig.
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Vi er desværre en lille sportsgren i Danmark og så er det både godt og skidt at vi er en del af en af de
største sportsgrene på verdensplan.
At basket er en stor verdensport gør konkurrencen for vores landshold svær, til gengæld kan vi få lov til
at se usædvanlige gode atleter udøve det. Men det at vi er så få medlemmer gør det ekstra svært for os
at have økonomi nok til alt det vi gerne vil. Derfor er vores næste års største og vigtigste opgaver, at
blive flere medlemmer og skabe en økonomi, så vi kan deltage i internationale turneringer på
seniorlandsholdsniveau.
Jeg vil gerne takke alle for sæsonen der er gået og ønske jer en rigtig god og spændende sæson 12/13.
God sommer og få nu spillet en masse basket.
Formand
Michael Honoré Bloch

DIVERSE RESULTATER
LP-seniorer 2011/12
Herrer:
Svendborg Rabbits
Bears – Svendborg Rabbits 73 – 75)
Damer:
Sisu
Hørsholm 65 – 48)

(Bakken
(Sisu –

LP – ungdom 2011/12
U21 Herrer: Værløse
(Svendborg – Værløse 79 - 95)
U18 Herrer: Værløse
(Værløse – Svendborg 88 - 72)
U16 Herrer: Virum
(Virum
- Hjemly BK 65 - 63)
U14 Herrer: BMI Bloodhounds
(BMI
Bloodhounds – Hørsholm 61-33)
U12 Drenge: Hadsten
(BMS –
Hadsten 37 - 43)
U21 Damer Aabyhøj
(Værløse – Aabyhøj 53 - 58)
U18 Damer Hørsholm
(Aabyhøj - Hørsholm 57 - 59)
U16 Damer BMS
(Aabyhøj - BMS 46 - 83)
U14 Piger BMS
(BMS Aabyhøj 52 - 29)
U12 Piger Værløse
(Værløse – BMI Bloodhounds 41 –
35)
U20 Herrer – EM – Sarajevo 14. – 24. juli 2011
Danmark – Ungarn
57 - 42

Bulgarien – Danmark
61
Danmark – Holland
78
Slovenien – Danmark
83
Estland – Danmark
62
Danmark – Georgia
66
Danmark – Portugal
61
Danmark – Bulgarien
72
Danmark slutter som nr. 7.

-

72
72
88
58
84
83
58

U18 Herrer – EM – Varna/Bulgarien 21. – 31.
juli 2011
Danmark – Portugal
62 - 50
England – Danmark
42 - 60
Danmark – Estland
63 - 49
Belgien – Danmark
56 - 65
Ungarn – Danmark
46 - 50
Danmark – Bulgarien
72 - 81
Sverige – Danmark
54 - 78
Bulgarien – Danmark
70 - 68
Danmark slutter som nr. 2.
U18 Damer – EM - Miskolc – Ungarn 4. – 14.
august 2011
Danmark – Israel
71 - 77
Finland – Danmark
82 - 61
Luxemb. – Danmark
69 - 88
Danmark – Grækenl.
42 - 61
Norge – Danmark
60 - 74
Letland – Danmark
76 - 68
Danmark – Bulgarien
70 - 45
Tyskland – Danmark
57 - 56
Danmark slutter som nr. 10
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U16 Herrer – EM – Strumica – 28. juli – 7.
august 2011
Danmark – Bos.&Her.
42 - 73
Belgien – Danmark
58 - 53
Danmark – Israel
59 - 80
Estland – Danmark
82 - 63
Danmark – Irland
60 - 41
Danmark – Slovakiet
72 - 70
Cypern – Danmark
65 - 103

U16 Damer – EM – Arad – 11. – 21. august
2011
Danmark – Tyskland
55 - 61
Schweiz – Danmark
48 - 64
Irland – Danmark
48 - 84
Danmark – Rumænien
61 - 56
Litauen – Danmark
69 - 66
Danmark – Bulgarien
57 - 67
Danmark – Estland
51 - 59
Schweiz – Danmark
60 - 70
Danmark slutter som nr. 11
DM-finaler 2012
Bakken Bears
Svendborg Rabbits
Næstved

Damer
Guld:
Sølv:
Bronze:

SISU
Hørsholm
Lemvig

107 24 - 68
84 - 82

U18 Herrer
Danmark - Norge
Danmark - Norge
Danmark - Sverige
Danmark - Finland
Danmark - Island

87
77
67
44
59

-

43
55
60
60
94

59
48
81
65
55

-

56
67
45
51
61

80
58
69
59
74

-

94
66
55
56
82

62
57
56
67
63

-

56
66
30
71
77

Danmark fik en 3. plads
U18 Damer
Danmark - Island
Danmark - Sverige
Danmark - Island
Danmark - Norge
Danmark - Finland
Danmark fik en 3. plads
U16 Herrer
Danmark Danmark Danmark Danmark Danmark -

Finland
Island
Norge
Sverige
Finland

Danmark fik en 2. plads

DM-finaler 2012 Ungdom
U21 Herrer
Aabyhøj If – BMS
U16 Herrer
Virum – Hjemly BK
108
U21 Damer
Horsens BC – Værløse BBK
U18 Damer

59 - 68

NM for Ungdom – Solna 16/5 - 2012

Danmark slutter som nr. 17.

Herrer
Guld:
Sølv:
Bronze:

Aabyhøj IF - Hørsholm BBK
U16 Damer
BMS – Aabyhøj IF
33
U14 Piger
Aabyhøj IF – BK Amager
U14 Drenge
SISU – BMI Bloodhounds

51 - 66
109 49 - 72

U16 Damer
Danmark - Island
Danmark - Sverige
Danmark - Norge
Danmark - Island
Danmark - Finland
Danmark fik en 3. plads
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KURSER
Kurser 2011-2012
Kursusdeltagere og kursustimer pr. sæson og kursustyper
2011- 2010- 2009Data
2012 2011 2010
Total
Lederuddannelse
Forældrekursus Deltagertimer
Antal af Antal
deltagere
Total
Lederudvikling
Deltagertimer
310
675
Antal af Antal
deltagere
8
3
Lederuddannelse Total Deltagertimer
310
675
Lederuddannelse Antal af Antal deltagere
8
3
Total
Official/dommeruddannelse A-dommer
Deltagertimer
Antal af Antal
deltagere
Total
B-dommer
Deltagertimer
592
117
657
Antal af Antal
deltagere
5
1
5
Total
C-dommer
Deltagertimer 2.095 1.344 2.415
Antal af Antal
deltagere
22
13
24
Total
Dommerbord
Deltagertimer
219
51
Antal af Antal
deltagere
5
1
Total
Dommerclinic
Deltagertimer
800
325
432
Antal af Antal
deltagere
7
3
3
Total
Dommerudvikling Deltagertimer
160
Antal af Antal
deltagere
1
Official/dommeruddannelse Total
Deltagertimer
3.706 1.997 3.504
Official/dommeruddannelse Antal af Antal
deltagere
39
19
32
Total
Træneruddannelse
A-træner
Deltagertimer
480
760
672
Antal af Antal
deltagere
1
1
1
Total
Basistræner
Deltagertimer 1.035
621
297
Antal af Antal
deltagere
9
6
3
Total
Diplomtræner
Deltagertimer
560
880 1.440
Antal af Antal
deltagere
6
2
1
Total
ITA
Deltagertimer
FN-kategori

Aktivitet

20082009 Hovedtotal
48

48

2

2

19

1.004

1
67
3

12
1.052
14

120

120

1

1

135

1.501

2

13

1.692

7.546

22

81

78

348

1

7

676

2.232

4

17

216

376

1

2

2.917

12.123

31

121
1.912
3

225

2.178

3

21

1.024

3.904

3

12

470

470

1

Klubtræner

Minitræner

Spotkursus

Trænerclinic

Trænerudvikling

Antal af Antal
deltagere
Total
Deltagertimer
Antal af Antal
deltagere
Total
Deltagertimer
Antal af Antal
deltagere
Total
Deltagertimer
Antal af Antal
deltagere
Total
Deltagertimer
Antal af Antal
deltagere
Total
Deltagertimer
Antal af Antal
deltagere

Træneruddannelse Total Deltagertimer
Træneruddannelse Antal af Antal deltagere
Total Total Deltagertimer
Total Antal deltagere

3

3

513

297

297

180

1.287

5

3

2

2

12

180

153

279

612

1

1

2

4

312

712

78

54

1.156

7

9

3

3

22

186

126

161

67

540

3

2

5

2

12

637

341

525

215

1.717

6
7
7
8
3.903 3.737 3.623 2.514
38
30
23
26
7.918 6.409 7.127 5.497
85
52
55
60

28
13.776
117
26.951
252

Aktivitet

Sæson

Antal kursusdeltagere og kursusdeltagertimer 2011-2012 pr. område

20112012
Total
C-dommer

B-dommer

Minitræner

Trænerudvikling

Trænerclinic

Spotkursus

Klubtræner

Dommerclinic

Dommerbord

Diplomtræner

C-dommer

B-dommer

Landsdel

Lederudvikling

Data
Total
deltageranta
Frederiksborg l
Total
Deltagertim
er
Total
deltageranta
Fyn
l
Total
Deltagertim

Basistræner

A-træner

20112012

55

14

69

345

49

394

14

12

26

126

36

162

2

er
Total
deltageranta
København
l
Total
Deltagertim
er
Total
deltageranta
Nordjylland
l
Total
Deltagertim
er
Total
deltageranta
Ribe
l
Total
Deltagertim
er
Total
deltageranta
Ringkøbing
l
Total
Deltagertim
er
Total
deltageranta
Roskilde
l
Total
Deltagertim
er
Total
deltageranta
Storstrøm
l
Total
Deltagertim
er
Total
deltageranta
Sønderjylland l
Total
Deltagertim
er
Total
deltageranta
Vejle
l
Total
Deltagertim
er
Total
deltageranta
Viborg
l
Total
Deltagertim
er
Total
deltageranta
Århus
l

12

28

39

129

6

27

11

10

7

2

20

12

291

252

36
4

822

56
0

81

99

22
6

14

17

18
0

78

2.693

14

26

16

9

13

7

85

126

169

48

81

52

70

546

14

10

24

126

90

216

8

10

18

72

65

137

9

16

31

10
4

160

81

96

14
7

31
2

636

9

18

27

81

54

135

10

13

23

95

85

180

19

10

70

12

28

139

171

65

53
2

10
8

84

960

14

13

13

85

85

32

18

15

9

100

3

#I/T

Total
Deltagertim
er
Total
deltageranta
l
Total
Deltagertim
er

Total Total
deltagerantal
Total Total
Deltagertimer

48
0

13
3

208

72

13
5

17
6

1.204

24

24

156
12
48
0

115
1.03
5

63
59
2

328
2.09
5

156
6
56
0

73
21
9

13
3
80
0

57
51
3

38
31
0

10
4 7
31
2 14

24
24
5

20 7 12
18
0 70 78

999
7.502

MEDLEMSTAL 2007-2012

Nye og udmeldte klubber
Lukkede klubber/passive klubber
PI Basket
Virum 09’ers – passiv
Ørum IF – passiv
B-65 – passiv
Frydenlund Basketball klub
Brøndby Basketball Klub
BK Snakes – passiv
SAK-Horsens

4

Nye klubber
Søs-Idrætsefterskole
Vrå Volleyballklub
AMBAS
AIF Basketball
Ad 3) ÅRSRAPPORT

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

INTERN REVISIONSRAPPORT
De interne revisorer har i året løb kikket nærmere på forbundets bogføring, godkendelses-procedurer,
lønudbetalinger, og dommerudbetalingssystem, samt kontrolleret flere af de vedtagelser som
Basketrigsdagen vedtog i juni 2011.
Procedure for godkendelse af direktørens bilag. Rasmus Winkel sender sine bilag til godkendelse hos
Anker Nielsen inden bogføring.
Godkendelse af lønudbetalinger. Rasmus Winkel får fra bogholderiet bilag elektronisk til godkendelse før
udbetaling af lønninger. DIF skal fremover printe godkendelsen, underskrevet af direktøren, og
sammenhæfte den med lønudbetalingen.
Den interne revision har i efteråret 2011 nøje kontrolleret alle dommerbilag vedrørende kampe i alle
divisioner.
Det er revisionens opfattelse, at det nyindførte system med forudbestemte kilometre, er en stor fordel for
alle. Der har været småting som skulle justeres, men det skønnes, at det skyldes at dommerne først har
skullet vende sig til en ny måde at indberette tingene på.
Revisionen har fulgt op på flere af de beslutninger som blev vedtaget på Basketrigsdagen i 2011.
Dameligaens hvidbog var forkert. Den er blevet revideret.
TR § 31. Hjemmesiden giver henvisninger til de relevante dokumenter
Årgangsrelateret træning (ATK). Bogen er stadig under forberedelse, men det er et meget stort arbejde.
Afgørelse fra TU/DU og Disiplinærudvalgte skal kunne ses på nettet. Dette er sket.
Revisionen har kikket på DBBFs bogføring, på følgende områder:
Mellemregningen med CDL afstemmes/udlignes kun 1 gang årligt. Revisionen foreslår, at det sker hver
måned samtidig med udarbejdelsen af DBBFs månedsregnskabet.
Der sker i dag ikke en renteberegning af mellemregningskontoen.
Debitorer: Revisionen har gennemgået debitorlisten, og Rasmus Winkel har efterfølgende pr. mail
besvaret flere spørgsmål om forskellige klubbers forhold.
Det er revisionens opfattelse, at DBBF har godt styr på klubbernes restancer, og der er iværksat
passende rykkerprocedurer.
Likvide beholdninger: Revisionen har fået udleveret alle relevante kontoudtog over samtlige konti, og
konstateret at beholdningerne i regnskabet er til stede.
Kassebeholdningen er blevet optalt, og kopi er givet til Kirsten Tvedegaard.
Det er opfattelsen, at de ting vi har foreslået/lagt frem er blevet godt modtaget.
De interne revisorer vil gerne rette en tak til DIF’s regnskabspersonale og forbundets medarbejdere for
den store velvilje, der er udvist, for at gøre vores arbejde lettere.
Karin Olsen
Carsten Boeck
København, den 18.april 2012
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ØKONOMIANSVARLIG FOR REGNSKABSÅRET 2011-2012
Danmarks Basketball-Forbund’s årsrapport for 2011-2012 viser et underskud på 216 tkr.
Årets budget udviste et underskud på 150.000 og der er altså tale om en afvigelse på 65 tkr eller 0.6%
fra budget. Selvom det aldrig er positivt at afgive negativt fra budget må dette betragtes som værende
indenfor en acceptabel margin.
Der har i forhold til budget være følgende væsentlige variationer;
•

Færre sponsorindtægter. Som følgende af den generelle økonomiske udvikling har der været færre
indtægter end forventet.

•

Bestyrelsen har haft betydeligt flere aktiviteter end tidligere hvilket har medført ekstra omkostninger

•

Breddeområdet har modtaget færre fondsmidler end budgetteret, og haft højere lønomkostninger end
budget

•

For DommerUdvalgs-projekter har der været flere indtægter og samlet set færre omkostninger.

I regnskabet er der hensat 25 tkr. til NM herrer 2014 hvor DBBF er arrangør; der er nu hensat i alt 405
tkr hertil. Det forventede omkostningsniveau for afholdelsen forventes at være cirka 5-600.000 og vi
mener derfor at økonomien er rimeligt polstret til udgiften. Desuden er der i år hensat 115 tkr. til
genindtrædelse i EM Herreturneringen. Den samlede opsparing er her på 315 tkr.
I forbindelse med det nye it-system er der blevet brugt meget energi på at kunne følge pengestrømmene
præcist, da det er en forudsætning for de politiske diskussioner at alle kan se hvor pengene kommer ind
og bliver brugt. I dette års regnskab kan omkostningerne på næsten alle rækker direkte identificeres og
næste år vil billedet være komplet.
I forbindelse med forespørgsler fra rigsdagen de sidste par år har bestyrelsen og administrationen brugt
længere tid på fuldstændigt at klarlægge sammenhængene mellem omkostninger og turneringsgebyrer.
Dette har resulteret i at bestyrelsen nu har besluttet en simplere form for turneringsgebyrer der består af
de direkte omkostninger til rækken og et bidrag til forbundets fælles omkostninger, herunder dommere,
administration, landshold, uddannelse etc. De nye turneringsgebyrer medfører også en stigning i
indtægterne til forbundet.
De daglige opgaver vedrørende økonomi ligger hos DBBF’s sekretariat i samarbejde med Danmarks
Idræts-Forbunds økonomiafdeling. De to ansvarlige hos DIF er nu sat på andre opgaver og der er
udpeget en ny medarbejder til at varetage DBBF’s bogføring.
DBBF har stor fokus på DIF’s tilskudsregler gennem fordelingsnøglen. DBBF forventer øgede aktiviteter i
de tilskudsberettigede aktiviteter så tilskuddet forventes at holde niveau eller stige i de kommende år. At
forudse tilskuddets størrelse er vanskeligt da tilskuddets størrelse desuden er afhængig af de øvrige
DIF-forbunds aktiviteter samt af Danske Spils overskud. DanskeSpil-aftalen ser umiddelbart ud til at give
en positiv effekt på fordelingsnøglen for DBBF. Umiddelbart ser prognosen ud til at holde selvom flere
forbund er blevet opmærksomme på mulighederne og dermed gør det sværere at opnå mere støtte.
På baggrund af regnskabet for i år og væsentlige manglende sponsorindtægter fremadrettet er der
skåret væsentligt i det kommende års budget.
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Ud fra egenkapitalens størrelse mener bestyrelsen ikke der fremover kan opereres med større
underskud og budgettet for næste år er derfor på minus 17tkr.
Anker Nyborg Nielsen
Økonomiansvarlig
AD 4) BERETNINGER TIL GODKENDELSE
BØRNE- OG UNGEUDVALGET
Børn og Ungeudvalget har i år bestået af Torben Bo Jensen, Henrik Sandberg, Rene Hansen, Karen
Veldvoss og Jesper Nielsen (fmd). I løbet at året valgte Rene at skifte til Klubudviklingsudvalget, men til
gengæld fik vi så suppleret op med Karen Veldvoss fra Amager. Tak til Rene for indsatsen og held og
lykke med arbejdet med klubudviklingen og velkommen til Karen. Vi har afholdt møder med DGI, med
Træner- og Klududviklingsudvalg og selvfølgelig med os selv.
Formanden deltog i årets FIBA Youth U14 Get-together sammen med Anja Andersen fra kontoret. Igen
var det et spændende seminar, hvor fokus især gik på hvad der skaber glæde og udvikler spillerne både
socialt og teknisk. Der var spændende oplæg fra Spanien, Portugal, Slovenien, Tyskland og Italien.
Formanden har, i lighed med de sidste seks år, også overværet de nordiske mesterskaber for ungdom i
Stockholm i maj. Det er til stadighed en stor glæde at se hvor langt vi er nået med det endnu forholdsvist
begrænsede spillerpotentiale vi har i Danmark og selvom ungdomslandsholdene ikke hører under
udvalgets område, er indtryk vi får fra stævnet er vigtige. Dels i forhold til at pejle os ind på tendenserne i
nordisk basketball, men også give os et rigtigt godt indtryk af talentarbejdet i dansk basketball – alt
sammen noget der er vigtigt i vores arbejde med de alleryngste og med breddeungdommen generelt.
Det er vigtigt for os at vide, hvor det hele ender henne.
Børnereglerne som strategisk fokus
Vi har igennem de sidste 10 år arbejdet målrettet med vores måde at tilgå basketball på for de yngste fra
14 år og nedefter. Vi er nu så langt, så vi mener at have en tilgang til måden at spille på, der er tilpasset
det børnene har brug for, for at både få nogle gode oplevelser og at vi samtidig udvikler dem bedst
muligt.
Det næste skridt er så at få vores klubber, trænere, forældre og især dommere til at forstå, spille, træne
og dømme efter intentionerne i børnereglerne - her har vi stadigvæk en udfordring, men vi er godt på vej.
Af samme grund lavede vi også et fortolkningspapir omkring børnereglerne der er med til at lette
arbejdet med og øge forståelsen for, hvordan børnereglerne skal anvendes for at give så gode
oplevelser for de mindste spillere som overhovedet muligt. En gennemgribende ændring af vores
træner- og dommeruddannelse som lige i øjeblikket er undervejs, vil forhåbentlig forstærke denne
proces gennem de næste par år.
For at kunne sikre en mere smidig tilpasning af børnereglerne fremover, ønsker udvalget at kunne
justere hurtigere og mere præcist i børnereglerne og vil derfor gerne have dette ind som en del af
udvalgets arbejde uden først at skulle have det op som lovforslag på Rigsdagen – vi mener, at
børnereglerne er tæt på at være der hvor vi ønsker de skal være og den ændring vil også være mere i
tråd med den måde der arbejdes på i de lande der omgiver os.
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Turneringsformer
Udvalget ønsker at opprioritere stævneformen for de yngste. Vi ved, at det giver den bedste kvalitet på
sigt og gør det nemmere at fastholde spillerne. Vi har sammen med turneringsudvalget taget initiativ til
fra næste sæson at udvide tilbuddet til at omfatte grandprix-stævner hvor der finder en vis form for
seedning sted undervejs, for at give mere jævnbyrdige kampe i de enkelte stævner. I første omgang er
det tanken at fra næste sæson at gennemføre det i B-rækkerne på Sjælland, få de nødvendige
erfaringer og så folde det ud over hele landet i så mange rækker som muligt i de kommende år. Målet er,
at vi har grandprix stævneformen som tilbud i alle A- og B-rækker indenfor en overskuelig fremtid og
umiddelbart er tanken, at mesterrækker fortsætter som normalt, også når stævneformen er rullet helt ud.
Erfaringerne og tilbagemeldingerne fra klubberne i de næste år vil være centrale i denne strategi – målet
er, at alle får mulighed for at spille så mange kampe som muligt, så tæt på egen klub som muligt og med
en styrkemæssig fordeling der giver størst mulig rum til at spillerne kan udvikle sig og blive ved med at
synes det er sjovt at spille basketball uanset niveau.
Talentudvikling og fastholdelse
I børn og unge udvalget har vi en bred tilgang til talentudvikling. Vi er interesserede i at samle så mange
spillere op så tidligt som muligt, holde fast på dem og give alle et tilbud der passer til dem. Derfor håber
vi meget at Nanobasket og EASYbasket, kombineret med mere fokus på stævner og børneregler, vil
give flere medlemmer og dermed også øge talentmassen. Det er så ude i klubberne, at vi skal arbejde
bredt med at fastholde og talentudvikle - skabe miljøer der både fastholder og udvikler. Her er den
kommende træneruddannelse og indførelse af en licensordning central. At vi også skal arbejde langt
mere aldersrelateret i vores træninger og skabe udfordringer for alle spillere på alle niveauer er en
naturlig del af hele dansk basketballs udvikling.
Tværfaglighed og den kommende tid
I forhold til de frivillige har vi nogle meget store udfordringer - at være frivillig i dansk basketball er ofte
krævende. At køre en almindelig turnering kræver store resurser i haltider, koordinering, træninger,
spilletøj, dommerbord, officials osv. Her skal vi arbejde på at gøre det lettere at være frivillig.
Samarbejdet mellem DBBF og DGI er et stort skridt på vejen hertil og i øjeblikket arbejder vi intensivt på
at maksimere dette. Vi fokuserer også på at optimere udvalgenes arbejde med flere tværfaglige møder,
en langt mere strategisk tilgang til arbejdet og vi har nu en administrativ organisation i ryggen med
dygtige og engagerede medarbejde i både DBBF og DGI der gør arbejdet som politikerne lettere og
langt mere spændende end det nogensinde har været før.
Vores største udfordring er, at få denne synergi, vores samlede viden og vores fælles resurser til at spille
bedre sammen, så alt hvad vi gør, gavner den enkelte klub, den enkelte træner og den enkelte spiller med andre ord at have en langt mere strategisk og bevidst tilgang til alt hvad vi laver - også ude i
klubberne. Derfor skal vi også være parate til at ændre i vores forskellige tilbud undervejs hvis det viser
sig, at de ikke giver den nødvendige effekt i forhold til vores strategi
Holbæk maj 2012, Jesper Nielsen
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TRÆNERUDVALGET
Der er kun blevet afholdt et stormøde i denne sæson. Til gengæld strakte det sig over to dage og
involverede en stor gruppe basketballinteressantere, for det at udvikle trænerne i dansk basketball. Det
var det først møde af sin slags med deltagere fra flere DBBF-udvalg og fra DGI-basketball.
Der blev besluttet og udviklet meget på mødet. Det er en mødekonstruktion, som vi vil forsøge at
gentage i fremtiden.
I September deltog undertegnede og Mattias Sønnichsen sammen med Jesper Nielsen (B&U) i en
børne- og ungekonference i Lillehammer. Konferencens indhold var særdeles inspirerende. Det er
spændende og lærerigt at sparre med vores nordiske kollegaer. Konferencens overordnede tema
var: ”Det skal være sjovt at dyrke idræt”.
Der bliver afholdt alt for få møder i udvalget – set i et basketballfagligt perspektiv er denne
mødefattigdom helt forfærdeligt, idet gruppen indeholder en fagligkompleksitet, som kunne danne basis
for en spændende fremtidig trænerkvalificering. DER SKAL LAVES EN FAST MØDESTRUKTUR FOR
UDVALDET I DEN KOMMENDE SÆSON.
Det er ikke sådan, at udvalget ikke arbejder gennem sæsonen, men arbejdet er hovedsageligt
sammensat af ad hoc opgaver og ikke af traditionelle udvalgsmøder. F.eks. er Jane involveret i det nye
SMART-basket materiale, Mattias er i gang med at undersøge brugbarheden af vores ”gamle”
kursusmaterialer og undertegnede har været mest involveret i udarbejdelsen af trænerlicensordningen
med tilhørende trænerlicenskursus.
Licensordningen
Licensordningen har været sæsonens helt store opgave. Efter mange forsøg, med masser af
involverede personer, er vi nu klar til at fremlægge et licensforslag, som vi tror på kan give dansk
basketball et kvalitetsløft.
Det har været svært at finde det rette koncept, masser at forslag har været i spil. Licensordningen er
altfavnende, alle klubber vil blive involveret, så det er et krav, at den skal være til klubbernes og
basketballs gavn og må at absolut ikke være til stor belastning.
Vi synes vores forslag indeholder begreber og tiltag som, trænerudvikling, kvalitetssikring, vidensdeling,
trænersamarbejde, trænersparring osv. Alt sammen elementer som vi finder afgørende og brugbare for
klubberne i deres arbejde på at opkvalificerer deres spillere.
Licensordningen bliver implementeret over en periode på 6-7 sæsoner for i 2019 at gælde for alle
trænere og hold. I princippet kan man herefter ikke træne hold under DBBF uden trænerlicens. Det vil
dog i ordningen være forskellige meritmuligheder, som skal være med til at lette klubbernes arbejde.
GO-basket – SMART-basket
GO-basket materialet har efterhånden været undervejs i en del sæsoner. I denne sæson har materialet
skiftet navn for at skabe en bedre signalværdi. SMART-basket er en forkortelse for: Sjov og Motiverende
AldersRelateret Træning i basketball.
Overordnet er materialet skabt under overskriften, ”aldersrelateret træning”. Et træningskoncept hvor
man i størst muligt omfang prøver at tilpasse specielt børne- og ungdomstræningen til spillernes fysiske,
motoriske og emotionelle niveauer.
Der er blevet arbejdet hårdt på at få materialet færdiggjort, således at det er klar til at blive taget i brug
for kommende sæson. Det er planen, at det nye materiale fremover skal indgå i alle vores trænerkurser.
En ny kursusstruktur
Traditionelt har vi i DBBF haft en vertikal tankegang i forbindelse med vores kursusstruktur/kursusudbud.
I praksis viser det sig således ”Jo mere uddannelse, jo ældre spillere er man træner for”. Langt de fleste
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Elitetrænere arbejder med vores bedste seniorhold. Den tradition har vi bestemt at ændre ved. Som det
ses af nedenstående figur vil vi i fremtiden forsøge at skabe et kursusudbud, som er langt mere
horisontalt i sin opbygning. Lidt forenklet kan man sige, at vi vil gøre langt mere ud af at uddanne børneog ungdomstrænere på højt niveau – eks. til diplom-ungdomstræner.
Forslag til kommende uddannelseshus:
DBBF uddannelseshus
Breddefokus
Niveau
D-niveau
C-niveau
B-niveau
VOKSEN Basis - Intro til
C-træner Voksen
B-træner
+18
Basketballverdenen 9 lektioner
UNGDOM
C-træner Unge
B-træner
1. Spillet
U16-U18
9 lektioner
2. Regler og
BØRN
C-træner Børn
B-træner
dommerbord
U8-U14
9 lektioner
BØRN U6 3. Organisation
C-træner NANO
NANO
9 lektioner
Dommer 6-9 lektioner
BørneKlubForbundsdommer dommer dommer

Elitefokus 
A-niveau Diplom
A-træner DIFDiplom
A-træner DIFDiplom
A-træner DIFDiplom

ITA
Idrættens
Træner
Akademi

Divisions- LigaFIBAdommer
dommer
dommer

Licens-kursus + meritordning
DBBF konsulenterne
Breddekonsulenterne, specielt Thomas Johansen og Karen Kyndesen gør et heroisk arbejde for at få
styr og skabt struktur på træneruddannelserne. En af de store opgaver har været at finde ud af hvilket
kursusmateriale, der anvendes på de forskellige kurser.
Der er blevet arbejdet på at skabe en stabilt stab af kursusinstruktører, som binder sig til at indgå i et
underviserkorps. I forbindelse med SUW er det nødvendigt med en speciel stor instruktørgruppe.
Steen Guido er i den forbindelse deltidsansat som faglig konsulent. For et mindre beløb skal han
gennem sæsonen bistå breddekonsulenter med basketballfaglig assistance. Ligeledes skal han bistå
forbundet, såfremt trænerlicensordningen vedtages på Rigsdagen, med det faglige indhold på
trænerlicenskurset.
Samarbejde med DGI og øvrige DBBF-udvalg
I denne sæson har forbundet og trænerudvalget i særdeleshed intensiveres vores samarbejde med DGI.
Det er meningen, at DGI-basketball i fremtiden skal have en repræsentant med i trænerudvalget.
Mange DBBF opgaver, specielt udviklingsopgaver, løses bedst i et bredere perspektiv end i det der
findes i de enkelte udvalg. Det er komplekse størrelser at udvikle henholdsvis spillere og vores forbund,
så derfor er vi i denne sæson begyndt på et projekt, der skal skabe flere ”fælles” udvalgsmøder.
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Kursusstatistik
Neden for viser en oversigt over hvilke kurser vi har afholdt fra 2008-2011 og deltagerantal på hvert
kursus.
Sum af Antal
deltagere
Sæson
2011201020092008FN-Kode
Aktivitet
2012
2011
2010
2009
Hovedtotal
C1
Basistræner
115
69
33
25
242
Minitræner
20
17
31
68
Klubtræner
57
33
33
20
143
A-træner
12
19
16
47
Spotkursus
104
124
26
14
268
Diplomtræner
6
14
4
17
41
ITA
12
12
Trænerclinic
19
42
68
49
178
Trænerudvikling
28
24
62
100
214
C1 Total
361
325
259
268
1.213
C2
Forældrekursus
16
16
Lederudvikling
38
51
1
90
C2 Total
38
51
17
106
Hovedtotal
399
376
259
285
1.319
Flere medlemmer
Det er stadig forbundets store mål at være 15 i 20 (Det 15. mest medlemsrige idrætsgren/forbund i 2020)
hvilket nødvendiggør, at dette mål altid medtænkes i de tiltag, udvalget arbejder med. Vi tror, der er en
sammenhæng mellem gode trænere og flere medlemmer i de enkelte klubber. Ikke for at argumentere
for dette synspunkt, men billedlig talt er trænerne vel klubbernes spejl udadtil. Hvis ungerne har en ”god”
træner, er det en god klub at være medlem af.
Det er derfor vi prøver af få indført trænerlicensen, idet vi tror på at trænerlicenskurset kan være med til
at skabe gode trænere/spillere af høj kvalitet.
Vores overordnede fokusområder er stadig
1. Generelt at skabe bedre trænere på alle niveauer.
2. Få flere spillere til at blive ”ved” til de mindst er 25 år.
Det var alt for denne sæson.
Tak til alle, der har været med til at løfte basketball i indeværende sæson.
Hvis vi hopper i takt mod fælles mål, kan vi sikkert nå det vi vil.
Glade hop for sæsonen
Carsten Hermansen
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DOMMERUDVALGET
1. DommerUdvalget
DommerUdvalget består af Jesper Brixen som formand og dermed også medlem af DBBFs bestyrelse.
Ud over arbejdet som formand varetager Jesper rollen som DBBFs regel-ansvarlig. Kim Døj er
næstformand og har ansvar for bedømmelser af DameLiga-dommerne og breddedommerne i vest.
Derudover er der 3 medlemmer: Carsten Vestermark Jensen, René Christensen og Brian
Damgaard. Carsten V og René har ansvaret for udvikling af breddedommerne mens Brian står for
mentorordningen,
I den forgange periode har også Carsten Solrød Jensen være medlem af udvalget, men han trådte
desværre tilbage omkring 1. december.
Der har været afholdt 5 DU møder i denne sæson.
2. DommerUdvalgets opgaver
Dommerudvalget har mange meget forskellige arbejdsopgaver, som bla. er disse:
-

Administrere mentorordning
Afholde dommerclinics
Afholde uddannelseture og camps for dommere
Assistere Uddannelseskonsulenten med udvikling og afholdelse af dommerkurser
Assistere Disciplinærudvalget i protestsager
Assistere Turneringsudvalget i karantænesager
Besvare regelspørgsmål
Fastlægge hvorledes vi fortolker FIBAs regler i Danmark; dvs. lægge linjerne for hvorledes der
skal dømmes
Godkende baner og udstyr
Håndtere klager over dommernes afvikling af kampe
I samarbejde med dommerpåsætterne påsætte dommere til kampe
I samarbejde med dommerpåsætterne påsætte kommissærer til kampe
Udtage dommere til slutspil, pokalkampe, ”lokale” landskampe mm
Oversætte FIBAs regler og fortolkninger
Repræsentere dommerområdet i DBBFs bestyrelse
Samarbejde med DBBFs adminstration om opgaver relateret til dommerne
Samarbejde med Dommerforeningen om opgaver relateret til dommerne

3. Dommerne.
Dommerudvalget valgte ved sæsonstarten at fortsætte med samme dommergrupperinger som i de
seneste sæsoner, således at gruppen af Canal Digital Ligadommere udgjorde 10 dommere + 3
aspiranter og gruppen af Dame Ligadommere bestod af 13 dommere.
Dertil kom en gruppe, som dømte divisionskampe, samt en gruppe dommere, som dømte øvrige
kampe.
Pga. sygdom og skader blev det desværre ikke til 3-dommerkampe (3PO) i CDL. I stedet blev en del af
forårets kampe i 1. DivisionHerrer brugt til at vedligeholde 3PO færdighederne. Formålet med dette har
været at få opbygget en solid base af 3PO dommere, så vi er klar den dag, hvor BasketLigaen ønsker, at
kampene skal dømmes af 3 dommere. Desuden skal vores dommere være klar til at dømme i nogle af
de mange udenlandske turneringer, hvor der dømmes med 3 dommere.
På relativ kort sigt SKAL der indføres 3PO i alle BL-kampe. Som spillet udvikler sig, er det nødvendigt
med 3 dommere i den bedste række. Vi er et af de få europæiske lande, der stadig har 2PO i landets
bedste række.
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4. Mentorordningen
Vi har nu har en mentorordning i 3 sæsoner. Det har været med svingende udbytte, idet en del nogle
mentees desværre er sprunget fra ordningen af forskellige årsager. Hvis ordningen skal fortsætte, skal
der etableres et samarbejde mellem DU og de klubber, som har tilmeldt dommere til ordningen. Herved
sikrer vi os, at klubberne kan bakke op om ordningen.
Hver mentor har dømt et antal kampe med deres mentee/føl og har givet gode råd og vejledning.
Derudover har der været andre aktiviteter for mentor/mentee.
I de 3 år ordningen har kørt, har vi fået skabt 4 nye BL-dommere og 3 nye DL-dommere. Desuden har
ordningen været med til at hjælpe nogle B-dommere frem, så de nu er blevet A-dommere.
Vi håber, at mentorordningen fortsætter i de kommende sæsoner, og at rigtig mange unge dommere kan
få et godt udbytte af ordningen.
5. Turneringen.
Selvom turneringen er blevet afviklet de helt store problemer dommermæssigt set, er der dog stadig
plads til forbedringer. F.eks. ville det være godt, hvis man kunne samle de kampe, hvor der påsættes
dommere, så der ikke er så lang tid mellem kampene, at der skal ekstra dommere af sted til en given hal
på en given dag.
Antallet af diskvalifikationer er i denne sæson steget med tæt på 50 % i forhold til sidste sæson. Det er
specielt brokkeri og dårlig opførsel. Dommerudvalget vil gerne have stoppet den udvikling. Derfor hilser
Dommerudvalget FIBAs stramning på området velkommen. FIBA vil i fremtiden have, at der skal
dømmes tekniske fejl, hvis en træner eller spiller slår klagende ud med armene eller hiver sig i håret.
Herhjemme vil vi forsøge at få dommerne til at gribe hurtigt ind over for dårlig opførsel, så tingene kan
stoppes, inden de eskalerer. Det er Dommerudvalgets ønske, at klubberne vil hjælpe med at gøre en
indsats på dette område.
6. Uddannelse af dommerne.
I lighed med tidligere startede sæsonen med opstartsclinics for divisions- og ligadommere. Formålet med
disse clinics var at få uddannet dommerne til dømme på samme måde inden for deres respektive
grupper. På disse clinics blev de nyeste regler gennemgået, og der blev vist en lang række videoklip til
at fremme forståelsen. Endelig har været udarbejdet fokus punkter for dommerne.
I foråret blev der afholdt en midtvejsclinic for Dameligadommerne og en slutspilsclinic for CDLdommerne. På disse clinics har der været fokus på de kommende slutspil.
På breddesiden har der desværre ikke været afholdt så mange arrangementer som ønsket pga.
manglende resourcer, men det lykkedes at få afholdt en dommercamp i påsken. Den var meget
vellykket, og vi håber at kunne lave tilsvarende i næste sæson.
I den forløbne sæson har der været afholdt 22 C-dommerkurser med i alt 328 deltagere og 5 Bdommerkurser med i alt 63 deltagere.
I slutningen af sidste sæson har der også været afholdt et A-dommerkursus, som resulterede i 7 nye Adommere.
Dommerudvalget har samarbejdet med DGI og Rune Larsen om at få ændret strukturen af
dommeruddannelsen. Det sker for at målrette kurserne bedre til behovene. Som en konsekvens heraf,
vil kursus trin 3 og trin 4 (de tidligere B- og A-dommerkurser) består af et forløb i stedet for som tidligere
af et dags eller weekendkursus. Vi håber, at dette vil betyde at de nye dommere vil være bedre rustet til
at møde den virkelige verden i hallerne. Se mere på www.basket.dk.
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På bedømmer/dommerudviklingsområdet har vi desværre været plaget af ressourcemangel, og der er
ikke foretaget så mange bedømmelser, som ønskeligt. Vi håber fortsat at kunne rekruttere nogle flere
bedømmere til eliten..
7. Danske dommere i internationalt lys.
I den forgangne sæson har vi leveret danske dommere til adskillige internationale opgaver.
Bo Bundgaard, Rune Ressel Larsen og Jonas Bille har dømt FIBA ungdoms-EM turneringer i juli og
august.
I løbet af efteråret og vinteren har de samme dommere dømt såvel Eurobasket- som EuroCupkampe,
mens Geert Sørensen og Jesper Brixen har virket som kommissærer i samme turneringer.
8. DommerNyt
DommerUdvalget har udsendt nyhedsbrevet DommerNyt 3 gange i denne sæson, og det er vores håb,
at vi også i den kommende sæson kan udsende nyhedsbreve. DommerNyt kan findes på DBBFs
websider, men interesserede kan komme på distributionslisten ved at henvende sig til DBBFs kontor.
9. Udstyr
Med reglerændringer i 2010 valgte FIBA at stramme op på reglerne omkring forskelligt udstyr lige fra
spillesokker til tandbeskyttere og sportstape. Dommerudvalget besluttede dengang, at disse regler (som
alle andre FIBA regler) også skulle gælde i Danmark. Det gav anledning til en deldiskussioner om
rimeligheden af disse regler, men Dommerudvalget mener, at vi er nødt til at følge FIBA mest muligt,
fordi mange hold også deltager i udenlandske turneringer.
Det ser dog ud til, at vi er ved at nå et niveau, der passer til de danske forhold.
I lighed med sidste år planlægger Dommerudvalget komme med en udmelding - inden turneringsstarten
- om, hvilket udstyr der ubetinget skal være i orden, for at man kan deltage i en kamp, og hvilket udstyr,
der vil blive indberettet, såfremt det ikke er i orden.
10. Opførsel
Som nævnt i afsnittet Turneringen er der fortsat for problemer med spillere og trænere, der ikke opfører
sig så pænt, som de burde. Det gælder både under kampene, men også efter. Der har været et par
tilfælde, hvor nogle personer har ytret sig utilstedeligt foran snurrende kameraer og til diverse mediers
journalister. I de fleste andre sportsgrene ville det have medført flere karantænedage, men vi har ikke
haft nogle regler for dette, så sanktionsmulighederne har været begrænsede. Det stopper forhåbentlig
nu, hvor der er stillet forslag om en lovændring, der vil muliggøre sanktioner over for spillere, trænere og
ledere, der ytrer sig på en uacceptabel måde.
Hvad angår spilleres og træneres opførsel under kampene, vil Dommerudvalget sørge for, at dommerne
straks får stoppet et hvert optræk til uacceptabelt opførsel. På dette punkt er vi desværre langt fra
internationalt niveau.
11. Dommerportalen
Den nye dommerportal, der har afløst Infosport, har været en stor succes. Den har lettet dommernes
arbejde mht. indberetning af kørsel, og den har minimeret risikoen for glemte og forkerte indberetninger.
Når man tager i betragtning, hvor stor en omlægning vi har været igennem, kan man kun sige, at det er
gået overraskende godt. Stor ros til de involverede i projektet.
12. Dommermangel (gentaget fra de seneste år)
Dommermangel er desværre et tilbagevendende punkt i årsberetningen fra Dommerudvalget, og i år er
det ikke bedre. Snarere tværtimod. Gennemsnitsalderen for dommerne stiger stadig.
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Der er mange årsager til dommermangel, men den vigtigste er nok, at dommerne ikke just bliver
behandlet særlig godt. Når en potentiel dommer ser, hvordan dommerne på banen bliver svinet til, mister
vedkommende lysten til at forsøge sig som dommer. Og hvis der endelig kommer en ny dommer, skal
han/hun nok snart stoppe, hvis vedkommende får et par dårlige oplevelser som dommer. Der er kun en
løsning på problemet: Klubberne skal være bedre til bakke op om de nye dommere. Det skal ske både
ved at hjælpe de nye dommere i gang og ved at sørge for, at spillere, trænere og ledere behandler
dommerne pænt i kampene.
13. Fremtidsplaner
Dommerudvalget har fortsat mange idéer til forbedringer på dommerområdet, men fælles for dem alle er,
at de kræver ressourcer. Det er et stort problem. Specielt manglen på kvalificerede personer, der kan og
vil gøre en indsats for at rekruttere og fastholde de unge dommere, synes at være umuligt at løse.
Et sted, hvor vi måske kan starte, er at forlange, at alle klubber udnævner en dommeransvarlig ligesom
alle klubber har turneringsansvarlig, ungdomsansvarlig osv. Vedkommende person vil så blive den
person, som Dommerudvalget kan kontakte i forbindelse med dommeruddannelse, mentor ordning osv.
På den måde kan vi sikre os, at informationen om dommergerningen når ud i alle klubber og til de
relevante personer.
Til sidst vil Dommerudvalget gerne takke for samarbejdet med dommerpåsætterne, kontoret, ligaerne,
klubberne, trænerne samt de øvrige udvalg i DBBF. Og der skal selvfølgelig lyde en overordentlig stor
tak til dommere, der har gjort en særdeles stor indsats for at få afviklet de utroligt mange kampe.
Virum, maj 2012
Jesper Brixen
Formand
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AD 5) BERETNINGER TIL STATUS
ELITEUDVALGET
Aktiviteten kort:
Hold

Træningsdage

Turneringsdage

Samlet

U14

12

4

16

U15

14

7

21

U16

35

20

55

U18

35

20

55

U20 herrer

20

20

40

Senior damer

10

3

13

Senior herrer

20

5

25

I alt træner,manager

146

79

Ca 2 årsværk

Spiller aktivitet

20x146

12X79

??

Resultater kort:
U14 damer + U14
herrer øst
U15 herrer

Vandt turneringen Copenhagen Invitational

U16 damer

Vandt turneringen North Sea Development Basketball Cup (Tyskland,
Holland, Sverige, Danmark)
11 EM – 3 NM (af 5)

U16 herrer

17 EM – 3 NM

U18 damer

10 EM – 3 NM

U18 herrer

2 EM – 3 NM

U20 herrer

7 EM – 4 NM (af 4)

Senior damer
Senior herrer

2 nederlag til Finland (træningskampe), 1 nederlag til U. of Nebraska, 2 sejre
Siena, 1 nederlag til U. of Washington
2 nederlag til U23 Holland, 5 NM (af 5), 2 nederlag til U. of Cal Berkely

Ialt

120 landskampe – 57 sejre og 63 nederlag

Vigtigste forhold
Meget stor og kompetent, frivillig indsats af trænergruppen.
Flotte resultater for ungdomsholdene - især U 18 , som spillede os op i A-gruppen.
God opfyldelse af vores målsætninger på talentområdet fra U14 til U20
Væsentligste udfordringer:
Kamp for ressourcer. Stadig uden støtte fra Team Danmark, hvilket vi finder meget usagligt og
urimeligt. Vi har i en høring om nyt støttekoncept givet udtryk for vores opfattelse og håber at dette
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får indflydelse på vores fremtidige muligheder for samarbejde med Team Danmark.(se vores
hjemmeside).
DIF talentpuljen er vedtaget og basket er inviteret til forhandling om at starte talentprojekt. Vi ser
frem til det.
Seniorbasket stadig på lavt blus. Kun NM deltagelse. Det er svært at holde aktivitet og moral oppe
med så få udfordringer og så få ressourcer.
Strategi
Vi har taget hul på debat om ny strategi. Der er i februar afholdt et seminar med en række
nøglepersoner om udvikling af dansk elitebasket. Vi finder, at det er vigtigt at have en indre
dynamik for at sikre en stadig tilpasning og fornyelse - samtidig med, at vi skal turde vente på
resultaterne af det nuværende arbejde. Det sidste er ofte det sværeste.
Det tager 8 - 10 år før man kan se egentlige resultater på seniorniveau. Den mest værdifulde
spiller er ofte omkring 30 år - forudsat at træningsintensitet og fysik er ok. De bedste hold består af
en god blanding af aldre.
Vores nuværende strategi er en stærk satsning på kvantitet og kvalitet i talentudviklingen og - af
nød - en mindre satsning på seniorsiden, men bestemt ikke en nedlukning.
Desuden opbygge en solid struktur og sammenhæng i hele talent og eliteudviklingen.
Satsningsfelter for det kommende år:
- At skaffe ressourcer , gerne udefra (DIF, Team Danmark, sponsorer mm)
- At skærpe organisationen, så målsætninger og opgaver er synlige
- At øge samarbejde med klubber og centre, bl.a. udmønte elitecharter m ligaen.
Bemærkninger:
Eliten er dyr for et lille forbund som basket. Vi arbejder i udvalget og i organisationen på hele tiden,
at sikre en optimal udnyttelse. Jeg tror jeg kan love Jer, at DBBFs elitearbejde formentlig er det der
giver bedst ”value for money” i dansk idræt. Vi arbejder hele tiden for at gøre det bedre selvom vi
faktisk nok har skåret til benet allerede. Vores styrke er opbakning, frivillighed og satsning på
kvalitativt at være forrest. Og vores spilleres indsats trods de har valgt en idræt der på verdensplan
har den største konkurrence, men ( derfor?) mangler støtte fra Team Danmark. Team Danmark
har ikke ambitioner om at tage konkurrencen op, når det er for svært.
Vi tror på, at det kan lykkes alligevel.
Jeg vil i øvrigt henvise til det nyeste nummer af ”Rebound”, nr.1 2012, som har fokus på
landsholdene.
Ernst Jensen, fmd f eliteudvalget

KLUBUDVIKLINGSUDVALGET
Udvalgets medlemmer og møder
Klubudviklingsudvalget har bestået af tre personer: Karin Olsen - Svendborg, René Hansen Lundegård og undertegnede. Kasper Mølgaard har været tilknyttet udvalget.
Udvalget startede meget trægt op, da der kun var formanden tilknyttet. Det lykkedes at få flere
medlemmer, men da alle har mange andre opgaver, vil vi inden rigsdagen kun have afholdt 2
møder.
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Udvalget og dets placering i DBBF
Udvalget har – som navnet foreskriver – tanke på at udvikle klubber. Vi har fokus på det, men for
at ikke at skyde for vildt uden at sikre et fornuftigt resultat, har udvalget besluttet at forsøge med en
mere målrettet indsats.
Som vi ser det, så har klubudviklingsudvalget en central placering mellem trænerudvalget,
uddannelsesudvalget og børn og ungeudvalget. Det vil også være klubudviklingsudvalget, der skal
ind over den frivillighedsstrategi, som DBBF arbejder med.
Udvalget og dets indsats
Klubudviklingsudvalget lægger op til en målrettet indsats for at skaffe flere medlemmer – og gerne
flere klubber.
For ikke at skyde med spredehagl, er der udpeget to indsatsområder, nemlig
• Nordjylland, hvor det kan ske med basis I Aalborg
• Fyn, hvor det kan ske med basis i Svendborg
Begrundelsen for de valgte områder er kendskab til områderne og viden om, at der skal ske en
lokal indsats hvis det skal lykkes, da en stor hindring for et godt basketball-miljø i et område er, at
der er flere klubber, således at transportopgaven ikke bliver en hindring for fortsat at være med i
sporten.
Arbejdet med at udvikle områderne, skal inkludere samarbejde med de lokale klubber
(ligaklubber), en større synlighed i lokalområdet, et godt netværksarbejde i lokalområdet. Det
forventes at Easy-basket vil være den indgang, der skal være til udviklingen. Dette begrundes i
den positive erfaringer, som Svendborg har med Easy-basket. I det hele taget skal der være en
god og fornuftig værktøjskasser til de klubber, der er interesseret i at medvirke i lokalområdet.
Et alternativ kunne være at tage udgangspunkt i Nano-basket eller Fitness-basket, men der er
ingen erfaringer med disse indgange, hvorfor klubudviklingsudvalget gerne vil anvende et aftestet
koncept som Easy-basket.
Betingelsen for at sådant et arbejde kan blive en succes, er at de involverede klubber tager part i
arbejdet med planlægning, udvikling og udførsel, og investerer frivillige kræfter i de aktiviteter, der
tilbydes/udbydes. Dette skulle også gerne hjælpe med at skabe synergi mellem de involverede
klubber, og dermed større udvikling på den længere bane.
Arbejdet med klubberne
Heldigvis har vi haft nogle gode konsulenter i DBBF, som har kørt videre selv om
klubudviklingsudvalget ikke har været meget ind over.
I løbet af sæsonen har vi sagt farvel til Michael Rønne. Til gengæld har vi sagt goddag til Thomas
Johansen. Så bemandlingen på udviklings-/breddekonsulentsiden er meget god.
28. april 2012 – Susanne Fløe

TURNERINGSUDVALGET
Endnu en sæson er ved at være overstået, og Turneringsudvalget (TU) har også i den forgangne
sæson bestået af Flemming Hansen, Morten Pedersen og Peter Jensen i vest og af Jimmy
Jørgensen, Rune Larsen og Thomas Frydendal i det østlige Danmark.
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Den største udfordring vi stod overfor i forbindelse med sæsonstarten, var DIF’s beslutning om at
lukke Infosport ned. Det medførte en længere process med at udvælge et nyt IT-system, med test
og tilretning og senere hen implemetering. BASYS er nu implementeret, og jeg må sige at jeg er
positiv overrasket over hvor få problemer det skabte rundt omkring i Basket-Danmark. Systemet er
let tilgægeligt, og indeholder den information man har brug for. Turneringslederne har et klub-login
der nemt giver dem adgang til kampplaner, ændringsmuligheder m.v. Som en bonus har vi med i
købet fået et administrationsmodul til bl.a. håndtering af dommerpåsætning og dommerkørsel, så
arbejdet for dommerne er blevet lettere. Vi har nu vores eget system, og kan således også i
fremtiden modellere det præcis efter vore egne behov. Det er bl.a. forventningen at hele
proceduren omkring holdtilmelding, indberetning af haltider m.v. kan komme til at foregå i det nye
system.
Håndteringen af den almindelige turnering dog stadig det der fylder mest i TUs arbejde. Der er en
tidskrævende planlægningsfase omkring september og omkring juletid, som udføres af
administrationen på DBBFs kontor, efter at TU har udstukket retningslinierne. Specielt Kim Lippert
og Jan Gjettermann gør en kæmpe indsats i denne planlægningsfase.
Turneringen for ungdomshold sluttede med Final Four hos hhv. BMI (Vest), Hørsholm (Mini Øst)
og Farum/Birkerød (Øvrige Øst). Der skal lyde et stort tak til arrangørerne, som har gjort et kæmpe
arbejde for at få stævnerne til at blive en stor succes igen.
Sideløbende med den almindelige turnering har vi også afviklet pokalturnering, der for ungdom
blev afsluttet med et succesrigt finalestævne i Forum Horsens, der i en weekend i januar således
lagde gulv til både ungdommens og seniorenes pokalfinaler med stor succes. Tak til Horsens IC
for det store arbejde der blev lagt i dette store arrangement. Også næste år vil Seniorpokalfinalerne ligge i Forum Horsens, der er utrolig velegnet til netop sådan et arrangement.
Ungdoms DM blev i år spillet i Solrød Idrætscenter, hvor den lokale klub Solrød Comets var vært
for et rigtigt godt og meget professionelt arrangeret stævne. Her skal specielt lyde en tak til de
mange frivillige, og et stort tilykke til alle klubberne med mesterskaberne.
Vi havde deltagelse af den svenske klub Malbas fra Malmö i den sjællandske U21-turnering for
både herrer og damer. Trods lidt administrative vanskeligheder håber vi på at klubberne har været
glade for at se nye mennesker og haller, og også i den kommende sæson forventer vi at Malbas
deltager i et par af vores ældste ungdomsrækker.
Der har også i år været en god koordination mellem turneringsplanlægningen og Ulandsholdsaktiviteterne. Landsholdssamlingerne ligger i faste terminer, hvor vi så forsøger at
undgå at placere ungdomskampe i de relvante kategorier. Der er dog stadig eksempler på
kortfristede flytninger af denne grund, men det skyldes både at landsholdstrænerne flytter
træninger, men også at klubberne i planlægningsfasen selv har flyttet kampe til de perioder der
ellers var friholdt til landshold. Vi fortsætter dialogen med sportschef Jesper Hauge, så vi fortsat
kan forbedre dette område.
TU har behandlet en række diskvalifikationer, både i ungdomsrækkerne, divisionerne og ligaerne. I
rækker under divisionerne er det TU-Vest, der behandler sager fra øst og omvendt. Divisioner og
Ligaerne - behandles af hele udvalget efter behov.
Vi har igen i år haft usædvanligt mange protester, indberetningssager og spørgsmål om
fortolkninger af diverse love og regler. Her vil jeg først og fremmest gerne rette en tak til specielt
Rasmus Winkel fra kontoret og Jesper Brixen fra Dommerudvalget, som har været værdifulde
sparringspartnere i de ofte komplicerede og tidskrævende sager.
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Efter at rigtigt mange protestsager i tidens løb er afvist på grund af procedurefejl, tog TU før denne
sæson initiativ til udarbejdelse og udsendelse af et detaljeret skriv omkring fremgangsmåden hvis
man ønsker at nedlægge protest. Det er meningen at dette skriv vedlægges alle nye
scoringsprotokoller der udsendes fra kontoret, så det på sigt skulle findes ved alle dommerborde
og i alle dommeres tasker rundt omkring i landet.
En protestsag i 3DHV har taget specielt meget tid. AUS 2 nedlagde protest efter at dommerne
rettede en protokolførerfejl, der betød at Kolding i stedet vandt kampen. TU vurderede at kampen
skulle spilles om, idet holdene igennem slutningen af kampen spillede efter forkerte sportslige
forudsætninger. Denne kendelse blev senere stadfæstet af Disciplinærudvalget, og blev ikke anket
yderligere.
Desuden har vi haft mange diskvalifikationssager, som har betydet karantæner af kortere eller
længere varighed til de skyldige. TU har fortsat en debat om den måde vi administererer
karantæner på, og konkluderet at man i nogle tilfælde risikerer at ramme unødigt hårdt i mindre
sager, hvor holdets næste kamp måske er mange uger væk. TU arbejder derfor staidg på et nyt
sæt retningslinier for hvordan mindre karantæner skal afsones i fremtiden.
Ynglinge-herre er den eneste række der er udbudt som landsdækkende turnering. På grund af det
meget forskellige antal tilmeldinger, er det stort set nødvendigt at opfinde en ny turneringsform
hvert år. I år blev turenringen afviklet som en almindelig dobbeltturnering med 11 hold og afsluttet
med slutspil og masser af spændende kampe, specielt i finaleserien mellem Falcon og Værløse
var der flot spil på meget højt niveau. Tillykke til Værløse med mesterskabet.
De forskellige slutspil i divisionerne var igen en succes, der hvor de blev afviklet. Vi havde
spændende og vel besøgte kampe i alle divisionerne. Vi har dog fra flere sider hørt forvirring over
de forskellige regler der gælder for de enkelte rækker, og dette vil TU forsøge at få ensrettet i den
kommende sæson.
Planlægningen af næste sæson er for længst startet. Der er desværre stadig nogle tilfælde hvor en
klubs placering i systemet, ikke lige passer med dens sportslige eller økonomiske formåen. Derfor
ser vi stadig at klubber ønsker at rykke hhv. op eller ned i forhold til den tilspillede placering. Dette
er nok desværre umuligt at komme helt til livs, og vi løser nok i hvert fald ikke noget ved at nægte
disse ekstraordinære indplaceringer som situationen er i dag.
En af TUs opgaver er blandt andet at lave alternative turneringer og turneringsformer. Vi
har med stor interesse fulgt udviklingen i de yngste rækker, hvor B&U-udvalgets nye retningsliner
har medført nye turneringsformer, som stadig ser ud til at være en succes. Vi har nedsat et
underudvalg der vil arbejde mere seriøst med dette område med folk både i og udenfor TU og
B&U. Et af de første tiltag til den kommende sæson, er at udbyde A og B-rækkerne for U12 og U14
som Grand-Prix-stævner, og hvor holdene rangeres efter niveau, og på sigt spiller mange
spændende og lige kampe. Det er en model vi tror meget på, men den stiller også nye krav og
medfører nye procedurer for administrationen, klubberne, trænerne, spillerne osv.
DBBF’s Bestyrelse har gennem sæsonen arbejdet på at kigge på strukturen for turneringsgebyrer
generelt. Dette har dannet baggrund for et forslag til omlægning af turneringsgebyrer, så de bedre
svarer til udgifterne ved de enkelte rækker. Der skal tages en principiel politisk beslutning om
fordelingen, idet turneringsgebyrerne jo kun kan blive billigere i nogle rækker, hvis andre rækker
samtidig bliver dyrere.
Turneringsudvalget vil gerne takke klubber, spillere, trænere, dommere, officials og alle andre der
har medvirket til afvikling af DBBF’s turneringer i den forgangne sæson.
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Thomas Frydendal - Formand for TU
Allerød - Maj 2012

Ad 6) BERETNING CANAL DIGITAL LIGAEN

Turnering 2011-2012
Basketligaen bestod ved sæsonstart i 2011 – 2012 af 10 klubber og turneringen løb fra september
2011 – ultimo april 2012.
Turneringen blev afviklet som en trippel turnering med i alt 133 kampe i grundspillet. Derefter blev
der spillet kvartfinaler (bedst af fem), semifinaler (bedst af 5) og finaler (bedst af 7). Der blev spillet
29 kampe i slutspillet før vinderen kunne findes.
Dansk mester blev Bakken Bears nummer to blev Svendborg Rabbits og bronzemedaljerne gik til
Team Fog Næstved.
I nedrykningsspillet slog Aabyhøj Falcon i tre kampe. Falcon rykker dermed ned i 1.div.
Randers vandt 1.division og kan dermed bydes velkommen i Canal Digitalligaen
Priser
Årets træner blev Craig Pedersen, Svenborg
Årets spiller blev Chanan Coleman, Svendborg
Årets talent blev Philip Herts, Hørsholm.
Årets forsvarsspiller Corin Henry, Næstved
Årets dommer blev Bo Bundgaard
Tv og andre medier
Aftalen med Dk4 udløb i dennes sæson, og ligaen har igennem længere tid arbejdet for en ny tvaftale. Flere kanaler var interesserede i at vise dansk basketball, og vi tager det som endnu et
bevis for den positive udvikling vi er inde i.
Det er med stor fornøjelse at vi har lavet en ny treårs aftale med DK4. DK4 har igennem de sidste
fem år vist hvor meget de brænder for at udvikle og promovere vores sport. Derudover har ligaen
og DK4 over de seneste år opbygget et unikt samarbejde der er ikke ses andre steder i
sportsbranchen. DK4 kommer til at vise lige så mange kampe som sidste år og vi glæder os meget
til at udvikle produktet endnu mere i fællesskab. Som et led i forhandlingen har den nye
sportskanal Kanal Sport også fået rettigheder til at vise livekampe. Så ligaen kommer altså til at
blive eksponeret på to tv-kanaler til den kommende sæson.
Tilskuere
I 2009 besluttede ligaen en ny udviklingsplan frem til 2014. Hovedfokus i denne plan er en fortsat
udvikling af tilskuertallet.
CDL har endnu en gang oplevet fremgang i tilskuertallet og steg med 15 % til et gennemsnit på
480 i grundspillet og 574 for hele sæsonen. I alt var der i sæsonen 2011-12 95.904 tilskuere i
hallerne.
Organisation
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I forlængelse af strategien har Canal Digital Liga fortsat fokus på at forbedre afvikling af kampene
og dermed oplevelsen for tilskuerne. Fokus for denne sæson har været fortsat været at
produktudvikle på ligaen og give publikum og fans endnu bedre oplevelser.
På trods af de store økonomiske udfordringer har alle klubber formået at styre økonomien i den
indeværende sæson. Der skal lyde en stor ros for den fornuftighed som klubberne lægger for
dagen.
Allstar
Den 9. All Star kamp blev afholdt i Værløse. Værløse Basketball Klub var vært for arrangementet.
Desværre kunne der pludseligt ikke spilles i Farum Arena men omkring 400 tilskuere havde fundet
vej til Søndersøhallen og fik god underholdning. Efter en kamp fyldt med dunks og underholdning
og et stort comeback fra øst lykkedes det Øst at vinde 113-112. Samlet set fører øst nu 5-4
Vinder af dunkekonkurrencen blev Zarko Jukic fra Hørsholm 79ers, mens Will Harris fra Horsens
vandt i 3-points konkurrencen
Will Harris blev også kåret som kampens bedste spiller.
Sæson 2012-2013
Canal Digital Ligaen består af 10 klubber i sæsonen 2012- 2013, da Falcon som nævnt erstattes af
Randers.
Turneringen vil være den samme som i år med en trippel turnering efterfulgt af kvart, semi og
finaler.
Rasmus Winkel
Forretningsfører

BERETNING DAMELIGAEN
Den netop gennemførte sæson var den første af to efterfølgende sæsoner med ”kun” 8 hold i
Dameligaen – med en turneringsstruktur, hvor alle har spillet mod alle 3 gange (og så bytter
hjemmebane i den efterfølgende sæson).
Der har været spillet rigtig mange kampe med højt tempo og super intensitet – med flot basketball
og med resultater, hvor kun ganske få point har gjort forskellen på vinder og taber.
I gennem hele sæsonen har det været tydeligt, at holdene er besat med meget unge spillere – hvor
en del samtidig spiller U-21 eller endda ynglinge. Det er et klart fokusområde at fastholde de unge
spillere på vore ligahold i de kommende år.
Det er ligeledes et stort fokusområde at sikre en mere professionel afvikling af kampene. Når jeg
ser tilbage på de afsluttende kampe i slutspillet – ja så er der slet ikke tvivl om, at det er muligt.
Ikke mindst de afgørende 2-3 finalekampe mellem SISU og Hørsholm og kampen om 3. pladsen
mellem Lemvig og BK Amager har været afviklet på et fantastisk højt niveau.
De to sidste finalekampe mellem SISU og Hørsholm havde ikke mindre end 550 og godt og vel
600 tilskuere, hvilket giver grund til optimisme for den kommende sæson.
SISU måtte, som forsvarende mester, fra starten påtage sig rollen som favoritter – og helt frem til
de afgørende finalekampe vandt SISU alle kampe (inklusiv pokalfinalen). I de afgørende 5 kampe
mod Hørsholm fik SISU endelig kamp til stregen (godt og vel). Og der skal derfor – foruden stor ros
til SISU med mesterskabet – tilsvarende udvises respekt og gives ros til Hørsholm for et højt
niveau og en meget flot finaleserie.
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Og bestemt også ros og tillykke til Lemvig med klubbens første medaljer.
Forud for den nu afsluttede sæson besluttede klubberne enstemmigt at arbejde for, at
administrationen (på samme måde som herrerne) skulle overdrages til forbundet. Det var
vanskeligt på kort sigt at finde de nødvendige ressourcer i forbundet, og derfor indvilgede Carl Erik
Dalbøge i fortsat at klare en række administrative opgaver.
Fra og med sæsonen 2012/2013 overgår al administration og turneringstilrettelæggelse (+ alt
omkring Dameligaens hjemmeside) til forbundet. Og der er stor tiltro til, at dette vil være til gavn for
alle parter.
Med venlig hilsen
Carl Erik Dalbøge

AD 7) BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
Lovforslag 1
Lovforslag om fjernelse af bindestreg
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Som følge af det nye logo foreslår bestyrelsen at fjerne bindestregen i vores navn
Danmarks Basketball-Forbund, da vi mener det er pænere og simplere.
Nuværende (understreget fjernes)
§1
Danmarks Basketball-Forbund

Forslag (understreget tilføjes)
§1
Danmarks Basketball Forbund

Lovforslag 2
Lovforslag om Rigsdagskonference
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Der har været flere der har ønsket at rigsdagen blev gjort mere interessant så den
ikke kun handlede om lovforslag, men også om udvikling og vidensdeling. Det har været
vurderingen at det er svært at gøre dette indenfor den normale rigsdag. Der lægges derfor op til at
der hvert fjerde år afholdes en basketfest med så mange aktiviteter som muligt. Denne skal også
danne grundlag for en firårig strategi cyklus.
Nuværende (understreget fjernes)

Forslag (understreget tilføjes)
§ 12 stk.6.
Bestyrelsen kan vælge at afholde rigsdagen i
konferenceform med overnatning hvert fjerde år.
Dagsorden
1. §12.stk.5
2. Workshops om relevante emner
3. Trænermøde
4. Dommermøde
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5. Udvalgsmøder
6. Fælles strategiseance
Konferencen skal munde ud i en konkret fireårig
strategi for forbundet.
Konferencen afholdes året efter det olympiske år
således at man kan koordinere de strategiske indsatser
med DIF og Team Danmark.
Såfremt bestyrelsen vurderer at der ikke er behov eller
økonomi for dette kan den vælge af afholde en
almindelig rigsdag

Lovforslag 3
Lovforslag om at bringe spillet i miskredit
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Der har i sæsonen været flere eksempler på sager hvor personer har ageret på en
måde som bestyrelsen har vurderet har været skadelig for sporten. I det nuværende reglement er
der ingen muligheder for at sanktionere dette. Bestyrelsen foreslår derfor at indføre en
bestemmelse der også ses hos blandt andet håndbold og der lægges en op til en praksis svarende
til den håndbold har.
Nuværende (understreget fjernes)
§

Forslag (understreget tilføjes)
§19 stk.4.
Bestyrelsen kan, hvor det vurderes at medlemmer eller
medlemsklubber ved deres handlinger har bragt spillet
i miskredit, bringe følgende sanktioner i anvendelse:
1. misbilligelse
2. advarsel
3. karantæne
4. bøde
5. udelukkelse
Afgørelsen kan ankes efter normal praksis

Lovforslag 4
Lovforslag om valg af ligarepræsentant til DBBF’s bestyrelse
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Ved valg af ligarepræsentant sidste år blev det klart at de nuværende regler ikke
matcher den aktuelle situation og giver uklarhed om hvem der kan vælges. Bestyrelsen foreslår
derfor følgende ændring der gør forholdene klarere for alle. Bestyrelsen synes at det giver god
mening at have en repræsentant for begge køn, forudsat de har et bredere syn på elitebasket end
kun deres egen liga. Fordelingen mellem elite og bredde virker rimelig da der så vil være tre
konkurrenceorienterede i bestyrelsen, fire bredde/udviklingsorienterede og derudover formand,
turneringsformand og økonomiansvarlig.

51

Nuværende (understreget fjernes)
§ 20
Stk. 3
Ligaudvalget består af 6 medlemmer, hvoraf 3
medlemmer udpeges af Basketligarådet og 3
medlemmer udpeges af Dameligarådet. Udvalget
konstituerer sig selv med formand og
næstformand. Formanden for udvalget er medlem
af bestyrelsen, jf. § 16, stk. 1.
DBBFs bestyrelse udpeger hvert år 3 personer til
Basketligarådet, som består af 1 person fra hver
Basketligaklub. Basketligarådet afholder mindst
to møder årligt med 1.divisionsklubberne.

Forslag (understreget tilføjes)
§
Stk.3
Basket og Dameligaen har hver en plads i
bestyrelsen. Repræsentanternes mandat er som
repræsentant både for deres liga og for elitebasket
generelt for deres køn.
DBBFs bestyrelse udpeger hvert år 3 personer til
Basketligarådet i hver liga, som derudover består af 1
person fra hver Basketligaklub.
Hver liga er ansvarlig for individuel rådgivning af
oprykningsinteresserede klubber

Lovforslag 5

Lovforslag om granprix turneringer
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Gran prix turneringerne er efterspurgt af flere klubber og noget som DBBF ønsker at

udvikle over de kommende år. Det vil sikre tættere ungdomskampe og flere kampe i de rækker der
i dag har få hold.

Nuværende (understreget fjernes)
§

Forslag (understreget tilføjes)
§ passende sted i turneringsreglementet
Ungdomsturneringer kan udbydes i Grand Prix Stævne-form, som
nærmere beskrevet i reglementet for Grand Prix Stævner”

Forslag 6
Lovforslag om fjerdekvartalsregel
Forslagsstiller: bestyrelsen
Motivation: Ifølge beslutning fra sidste år gjaldt denne regel kun for en sæson. Turneringsudvalget
fremsætter den derfor igen for at klubberne kan beslutte om den skal forsætte eller ej.
Nuværende (understreget fjernes)
§ TR § 4
”4. kvartals regel” (Gælder kun i sæsonen 20112012)
I alle DBBF ungdomsturneringer fra U8 til og med
U16, kan der benyttes op til 2 spillere pr. kamp som
er et kvartal for gamle, uden at dette medfører

Forslag (understreget tilføjes)
§
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begrænsninger i f.eks. deltagelse Final
Four/DM m.v. Såfremt man anvender disse
spiller(e) (jvf. tabel), skal man i protokollen anføre
både fødselsmåned og år for den/de
pågældende spiller(e) ved siden af spillerens navn.
Det vil fortsat være muligt at søge dispensation
efter gældende regler
Lovforslag 7
Lovforslag om arbejdsgiveransvarsforsikring
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Klubber der har kontraktspillere er lovmæssigt forpligtede til at tegne en
arbejdsgiverforsikring. Under de nuværende regler kan forbundet dog ikke forbyde en klub at bruge
spiller uden, hvilket bestyrelsen mener bør være tilfældet da det er i strid med dansk lovgivning.
Nuværende (understreget fjernes)
§

Forslag (understreget tilføjes)
TR § 30 stk.3.
En spiller på kontrakt må først spille når forbundet har
fået bevis for en gyldigt tegnet arbejdsgiverforsikring.

Lovforslag 8
Forslag til behandling af forslag 8 og 9
Da der foreligger forslag der griber ind i hinanden kan det være svært at stemme om disse i forhold
til hinanden. Bestyrelsen har samlet et overblik over de spørgsmål hvor forslagene adskiller sig og
det foreslås at rigsdagen stemmer om hver af disse spørgsmål og bestyrelsen efterfølgende gives
mandat til at udfærdige regler på baggrund af dette.
ALDERSGRÆNSER FOR DOBBELTLICENS:
Nuværende:
22 år
Forslag:
24 år (Værløse)
OMFATTEDE RÆKKER:
Nuværende:
Forslag 1:
Forslag 2:
Forslag 3:

Ligaklubber og 1. divisionsklubber
Ligaklubber og 1DH, 1DD samt 2DH. (Svendborg og Bestyrelsen)
Ligaklubber og alle andre klubber (Ændringsforslag)
Alle divisionsklubber og andre klubber (Værløse)

LØN:
Nuværende:
Forslag:

Der må ikke indgå løn i en dobbeltlicensaftale
Dette slettes (Værløse)

ANTAL HOLD:
Nuværende:
Forslag:

Et ligahold kan indgå aftale med to hold
Et div.hold kan indgå aftale med 1 ligahold
Et ligahold kan indgå aftale med tre hold (Værløse)
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(Værløse)
ANTAL SPILLERE:
Nuværende:
Forslag:
(Værløse)

Et div.hold kan indgå aftale med ubegrænset antal hold

En div.klub må max. have 4 dobbeltlicensspillere
En ligaklub må max have 4 dobbeltlicensspillere
En div.klub må max. have et ubegrænset antal dobbeltlicensspillere
Line to foreslås ændret, men antal er ukendt.
Dog max. 4 pr kamp (Værløse)

Lovforslag 8
Lovforslag om udvidelse af dobbeltlicens til 2.div.
Forslagsstiller: Bestyrelsen/ Svendborg
Motivation:
Vi mener at den talentudvikling der er målet med dobbeltlicensordningen ikke nødvendigvis er
begrænset til 1. division, men også kan foregå i 2. div. Herrer.
Nuværende (understreget fjernes)
TR § 35
Stk.1
Dobbeltlicens kan kun benyttes mellem Dameligaklubber og 1.division damer, samt mellem
Basketligaklubber og 1.division Herrer.

Forslag (understreget tilføjes)
§
Stk.1
Dobbeltlicens kan benyttes mellem Dameliga-klubber
og 1 og 2..division damer, samt mellem
Basketligaklubber og 1.og 2. division Herrer.

En Dobbeltlicens-spiller kan frit spille i liga og 1.
division, i de klubber hvor han opnår licensen.
Dog må han kun spille for en af klubberne i
pokalturneringen.

En Dobbeltlicens-spiller kan frit spille i liga og 1. eller
2. division, i de klubber hvor han opnår licensen. Dog
må han kun spille for en af klubberne i
pokalturneringen.

Lovforslag 9
Forslagsstiller: Værløse
Motivation
Efter inspiration fra andre små basketballnationer i Europa, så foreslår vi en revidering af reglen
om dobbeltlicens. Revideringen skal have til formål at tilgodese talenterne i dansk basketball.
Ideen skal være at unge talenter ikke nødvendigvis behøver at skifte klub, for at kunne træne og
udvikle sig på et højere niveau.
Reglen skal være med til at hjælpe unge spillere med at klare den vanskelige overgang, når man
skal gøre sig gældende i seniorrækkerne. Det vil være med til at der løbende kan skabes en
udfordring for det unge talent, uden klubskifter er nødvendige, og dermed skabe en mere øget
kontinuitet end det vi ser i dag.
Ligeledes vil reglen være med til at mindske frafaldet af unge for vores sport i alderen 16-17 år og
op til 20-21 år, hvor vi ellers ser mange spillere som stopper.
Forhindringer
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Bagsiden af sådan et forslag vil være at den talentfulde spiller vil spille for mange kampe, og
dermed ikke lægger det fornødne fokus på træning. Dette vil være en udfordring for trænerne at
administrere ordningen ansvarligt.
Det kan desuden være en administrativ udfordring, men erfaringerne fra første år hvor ordningen
er blevet administreret har været positive.
De mange dobbeltlicenser pr klub, kan medvirke at et hold i teorien frit kan spille i to divisioner
samtidig. Derfor lægges der også en begrænsning på hvor mange dobbeltlicensspillere der kan
bruges i hver kamp.
§ 35 Dobbelt licens
Nuværende (understreget fjernes)
TR § 35
Stk.1
Dobbeltlicens kan kun benyttes mellem Dameligaklubber og 1.division damer, samt mellem
Basketligaklubber og 1.division Herrer.
En Dobbeltlicens-spiller kan frit spille i liga og 1.
division, i de klubber hvor han opnår licensen.
Dog må han kun spille for en af klubberne i
pokalturneringen.

Forslag (understreget tilføjes)
§
Stk 1
Dobbeltlicens kan frit benyttes mellem divisionsklubber. Dog ikke imellem to klubber på samme
divisionsniveau. Ex. En klub i 2. division vest og 2.
division øst.
En Dobbeltlicens-spiller kan frit spille i de to rækker i
de klubber hvor han opnår licensen. Dog må han kun
spille for en af klubberne i pokalturneringen.

Stk.2.
Spilleren må højst være fyldt 22 år i det år
sæsonen starter.
Kun EU-spillere kan opnå DL.

Spilleren må højst være fyldt 24 år i det år sæsonen
starter.
Kun EU-spillere kan opnå DL.

Stk.3.
Ligaklubben betragtes som moderklub for spillere.
1. divisionsklubber kan ikke være moderklub.

Stk.3.
Klubben der placerer sig i den højeste række
betragtes som moderklubben.

Der indgås en samarbejdsaftale mellem
ligaklubben og 1.divisionsklubben udfærdiget på
en standard aftale udformet af DBBF. Denne skal
blandt andet omhandle hvor han spiller i
pokalturneringen, skadesbehandling, kontingent,
træningsmodeller, styrketræning, kontraktaftaler
og yderligere forhold. Kontrakten indgås for en hel
sæson.
Der må ikke indgå løn i aftalen.
Ligaklubben kan indgå Dobbeltlicens aftaler med
egne sekundahold, hvis den samtidig har hold i
1.division. En sådan aftale vil betyde at de
normale regler om op- og nedrykning mellem hold
ikke gælder for disse spillere på disse to hold.
Et 1.div. hold kan kun indgå aftale med ét
ligahold.
Et ligahold må indgå aftaler med to
1.divisionshold.
En spiller må kun spille for ét hold i 1.division pr.
sæson uden almindeligt klubskifte jf. TR§ 8
En 1.div. klub må maksimalt have fire
Dobbeltlicens spillere. En ligaklub må maksimalt

Der indgås en aftale imellem de to klubben
udfærdiget på en standard aftale udformet af DBBF.
Denne skal blandt andet omhandle hvor han spiller i
pokalturneringen, skadesbehandling, kontingent,
træningsmodeller, styrketræning, kontraktaftaler og
yderligere forhold. Kontrakten indgås for en hel
sæson.
Ny tekst:
Den højest rangerende klub kan indgå dobbeltlicens
med egne sekundahold. En sådan aftale vil betyde at
de normale regler om op- og nedrykning mellem hold
ikke gælder for disse spillere på disse to hold.

Et hvilket som helst liga- eller divisionshold kan indgå
aftaler med op til tre forskellige hold.
En spiller må kun spille for ét hold i en lavere
rangerende division pr. sæson uden almindeligt
klubskifte jf. TR§ 8. En divisionsklub må have
ubegrænset dobbeltlicens spillere. En ligaklub må
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samlet have fire Dobbeltlicens spillere.
Stk.4.
Licens ansøges i moderklubben efter gældende
licensregler.
Dobbeltlicens licens opnås ved indsendelse af
Dobbeltlicens ansøgning til DBBF sammen med
aldersbevis. Det er en betingelse for udstedelse
af Dobbeltlicens at der findes en gyldig
samarbejdsaftale mellem de to klubber.
Ansøgningsfrist, karantæne etc. følger de
gældende licensregler. Hvis man flytter licens fra
moderklubben nulstilles Dobbeltlicensen.

maksimalt samlet have ? dobbeltlicensspillere. Dog
må man maksimalt stille op med 4
dobbeltlicensspillere pr kamp.

Lovforslag 10
Lovforslag om mulighed for ”Wildcard” i 2. og 3. division
Forslag stillet af Birkerød, Alba og Værløse

Et attraktivt turneringstilbud er nødvendigt som en del af indsatsen for at fastholde spillere i
overgangen fra ungdom til senior. Klubber kan opleve et akut behov for at skabe udfordrende
kamptilbud, når en større gruppe spillere rykker op fra ungdom til senior. Hvis den relevante klub
ikke har et seniorhold på et passende niveau, som spillerne kan blive en del af, så er de tvunget til
at skifte klub – eller værre endnu, så bliver de første år som seniorer ikke interessante nok for
dem, og så de falder fra.
Hvis klubber har mulighed for at søge om wildcard til 2. eller 3. division, vil de hurtigt kunne skabe
et interessant miljø for deres unge spillere. Dette skulle gerne hjælpe med at sikre en optimal
udvikling af vores unge spillere og give dem mulighed for en lettere overgang fra ynglinge- og
ungseniorårene, og dermed en højere grad af fastholdelse, som forhåbentlig varer langt ind i
seniorårene.
Dansk Volleyball Forbund har i de senere år haft stor glæde af denne ordning. Det er et forbund,
som vi på mange områder kan sammenligne os med, og det har løst flere problemstillinger i deres
idræt omkring spillere, der er i overgangen fra ungdom til senior.
Der indstilles derfor til Rigsdagen, at turneringsudvalget og eliteudvalget får mandat til at indføre en
lignende mulighed i turneringsreglementet for 2. og 3. division fra sæson 2012/2013 – evt. som en
testperiode.

Udkast til reglement for wildcardhold i 2. eller 3. division (det foreslås, at TU og EU tager
udgangspunkt i nedenstående reglement, og at de af rigsdagen får mandat til at justere, hvor det
skulle være nødvendigt).
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§1
Dette reglement beskriver de særlige forhold og bestemmelser, der er gældende for de hold, der
deltager i 2. eller 3. division på tildelte wildcard.
§2
Hold, der tildeles et wildcard i 2. eller 3. division, får betegnelsen wildcard efter klubnavnet.
§3
Wildcardhold kan hverken rykke op eller ned.
§4
Ansøgning om tildeling af wildcard skal være eliteudvalget og turneringsudvalget under DBBF i
hænde senest 1. marts sæsonen inden (for sæsonen 2012/2013 er fristen 31. juli). Resultatet af
eliteudvalgets vurderinger af de indkomne ansøgninger meddeles af denne senest 15. marts (for
sæsonen 2012/2013 meddeles det senest 15. august).
Såfremt der er flere kvalificerede ansøgninger til wildcardpladser, end der er pladser til i
turneringen, vurderes ansøgerne ud fra følgende kriterier:
• Tidligere deltagelse med wildcardhold: hvis en klub tidligere har deltaget med wildcardhold,
har klubben førsteret til en plads, såfremt klubben opfylder betingelserne.
• Mest kvalificerede wildcardhold.
I forbindelse med ansøgning skal klubberne redegøre for nedenstående krav til en evt.
certificering. I tilfælde af certificering udarbejdes en samarbejdsaftale med DBBF vedrørende det
turneringsår, hvorunder certificering er gældende. Certificeringen vil blive bedømt i forbindelse med
en konsultation mellem DBBFs sportschef og den ansøgende sportslige ledelse.
§5
Holdet skal være forankret i en klub eller et holdfællesskab. Holdet kan dog også bestå af
ungdomsspillere fra op til 3 klubber.
• Der skal etableres en gruppe omkring holdet bestående af: en holdleder, en head coach,
ass. coach(es), samt en fysioterapeut og/eller læge. Derudover ledere fra den eller de
involverede klubber.
• Gruppens opgave er at sikre samarbejdsaftalens indhold, planlægning, sportsligt niveau,
spillertruppen og sociale og uddannelsesmæssige forhold for spillerne.
• I forbindelse med ansøgningen skal en spillerliste med minimum 12 spillere indleveres.
Minimum 8 spillere skal være U21-spillere. Resten kan være ”ressourcespillere”, ældre end
U21. Nye spillere kan løbende tilknyttes holdet efter forudgående godkendelse.
• U21-spillerne på wildcardhold skal indgå i træningsmiljøer af høj kvalitet og med en
træningsmængde, der sikrer optimal udvikling af den enkelte spiller. Træningssituationen
skal desuden tage hensyn til spillernes sociale og studie-/arbejdsmæssige situation.
Ved tiltrædelse af samarbejdsaftalen med DBBF forpligtes styregruppen til ovenstående. Hvis ikke
aftalen overholdes kan DBBF efter konsultation med klubben med øjeblikkelig virkning herefter
trække holdet fra turneringen. Alle holdets resultater i turneringen vil blive trukket ud af den
samlede stilling.
§6
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Enhver tildeling af wildcards gælder for en sæson ad gangen. Såfremt en klub ønsker at komme i
betragtning til en fortsættelse, skal en ansøgning fremsendes i henhold til bestemmelserne i § 4.
§7
Turneringsudvalget og eliteudvalget tager stilling til, hvor mange wildcardhold, der er plads til i
divisionerne.
Indtil ordningen med mulighed for tildeling af wildcards har fundet et naturligt leje og er blevet en
fast del af flere klubbers bevidste ungdoms- og talentudviklingsarbejde, vil DBBF tage stilling fra år
til år.
§8
Det er tilladt ungdomsspillere på wildcardhold at deltage på ungdomshold parallelt med
deltagelsen på wildcardholdet. Det er udelukkende klubbens opgave at lave den nødvendige
planlægning og foretage de nødvendige prioriteringer, der gør det muligt for spillere at gøre brug af
denne mulighed.
§9
Reglerne om dobbeltlicens gælder for spillere på wildcardholdene, på samme måde som de
gælder for øvrige spillere i divisionerne og ligaerne.
§ 10
Såfremt en klub ved tildeling af et wildcardhold opnår at have to hold i samme række, er de to hold
i forhold til hinanden at betragte som to lukkede hold.
§ 11
I de første sæsoner kan der vise sig at være forhold, som DBBF ikke har taget højde for eller
beskrevet præcist nok i herværende reglement. I sådanne tilfælde er det udelukkende og suverænt
turneringsudvalget og eliteudvalget, der tolker og træffer den endelige afgørelse.

Lovforslag 11
Lovforslag om trænerlicensiering
Forslagsstiller: bestyrelsen
Motivation: Efter klare tilkendegivelser fra klubberne på de to seneste rigsdage om ønsket til at få
indført en trænerlicens fremsætter bestyrelsen hermed et forslag. Et trænerlicenssystem er både
kompliceret og dynamisk og det foreslås derfor at den styres via et reglement.
Trænerlicensen indføres for at højne trænerkvaliteten i Danmark. Vi tror på, at denne
kvalitetsforøgelse bedst nås gennem øget og kontinuerlig uddannelse af alle forbundets trænere.
Trænerlicens for den enkelte træner kan kun opnås gennem uddannelse. Enten ved at deltage i et
trænerlicenskursus eller ved at bestå et af forbundets øvrige kurser. Nærmere beskrivelse heraf
kan ses i reglementet.
Krav og gyldighed

58

•

På sigt vil det være et krav at have en trænerlicens for at have retten til at træne et
turneringshold under DBBF. Ordningen vil blive indført gradvist og i et sådant tempo, at alle
kan være med

•

En trænerlicens er gyldig i to sæsoner. Trænerlicenskurser udbydes i de første år mindst to
gange årligt. Samtidig med at licenskravet udvides, til at gælde alle trænere, vil
kursusudbuddet forøges til et niveau, der er tilpasset behovet

•

For at få en god start på ordningen, vil ordningen være frivillig i sæsonen 2012-13. Herefter
gøres ordningen tvungen for udvalgte rækker. I starten indføres licensen oppefra og ned –
for at få det til at fungere – det er lettest at de få de bedst uddannede og de højest
placerede trænere med. Herefter køres nedefra og op – for at få fokus på de spillere, vi
synes er allervigtigst at få trænet bedst muligt. Senior bredde tages med som sidste vogn –
de udgør næsten halvdelen af DBBF’s hold, så det er først når de kommer med, at antallet
af kurser stiger eksplosivt. Fra sæsonen 2019-20 vil trænerlicensordningen være fuld
implementeret for alle rækker.

•

Licensordningen er fastsat som en del af DBBF´s love og styres i praksis via et reglement
der varetages af DBBF’s bestyrelse. Udvalgsmæssigt hører licensordningen under DBBF´s
Trænerudvalg

Merit
Alle nye trænere har merit i deres første sæson som træner under DBBF. Denne overordnede
merit regel er indført af forskellige årsager bl.a.:
• Som modvægt i forhold til pludseligt opståede situationer i den enkelte klub. En træner
stopper, håbløst at finde en træner osv.
•

Grundlæggende er det tanken, at trænerlicensen er for de trænere, som skal/vil træne
hold gennem flere sæsoner

Indhold
Trænerlicenskurset konstrueres på en måde, så indholdet i størst mulig grad målrettes til de
enkelte trænere. Det er frivilligt, hvordan hver enkelt træner ønsker at sammensætte sit
licenskursus. Alle sammensætninger giver en trænerlicens med ret til at træne alle hold under
DBBF. For landsholdstrænere gælder særlige af DBBF´s bestyrelse fastsatte regler
Fremlagt til Rigsdagsbeslutning, DBBF´s bestyrelse april 2012
Nuværende (understreget fjernes)
§ TR§38
Definition
En basketballtræner er en person der forbereder
sit hold til, og/eller leder et hold i turnering, og
som er licenseret under Danmarks Basketball
Forbund.
Forpligtelser og ansvar
For at en person kan kalde sig basketballtræner i
henhold til definitionen under §1.1, skal denne
være registreret hos DBBF som træner af et hold
der deltager i en DBBF turnering i den

Forslag (understreget tilføjes)
TR § 38
Danmarks Basketball Forbunds trænerlicensordning
omfatter trænere på alle niveauer i dansk basketball.
Trænerlicensordningen er beskrevet i ”Reglement for
trænerlicensordning i DBBF”. Ordningen varetages af
bestyrelsen og administreres som angivet i
reglementet.
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pågældende sæson.
32
Alle aktive basketballtrænere er berettiget til en
trænerlicens.
Ved holdtilmelding skal holdets træner oplyses
med kontaktdata. Trænerlicenser udstedes
herefter automatisk af DBBF til træneren.
Licensniveauer
For at opnå en trænerlicens kan det forlanges at
man kan dokumentere sit uddannelsesniveau
såfremt dette er aktuelt i forbindelse med
licensanmodningen.
Trænerlicensniveauer er baseret på kriterier
fastsat af Danmarks Basketball Forbunds
trænerudvalg, og godkendt af ABCD.
Varighed og udløbsdato
Licensen udstedes ved sæson start og udløber
ved næste sæsonstart.
Reglement for trænerlicensordning i Danmarks Basketball Forbund
Ikrafttræden
For at have ret til at være træner for et turneringshold under DBBF skal man være i besiddelse af
en trænerlicens. Licensordningen er frivillig i sæsonen 2012-13. I de følgende sæsoner gøres
ordningen obligatorisk for udvalgte rækker, jf. reglementets bilag 2. Fra sæsonen 2019-20 vil
trænerlicensordningen være fuldt implementeret for alle rækker.
Formål
Trænerlicensordningen har til formål at udvikle danske basketballtrænere på alle niveauer.
Trænerlicensordningen skal medvirke til at fremme og forbedre mulighederne for den enkelte
træner til at udvikle sig og holde sig ajour med den nyeste viden. Trænerlicensordningen skal
medvirke til at skabe netværk på tværs af klubber og regioner. Trænerlicensordningen har
endvidere til formål, at få registreret så mange trænere som muligt i en central database for
hurtigere og mere præcist kunne målrette den viden og dele de informationer vi gerne vil have
spredt i DBBF.
Licens
En trænerlicens er gyldig i to sæsoner. Trænerlicens for den enkelte træner kan kun opnås
gennem uddannelse. Enten ved at deltage i et trænerlicenskursus eller ved at bestå et af
forbundets øvrige kurser. Nærmere beskrivelse heraf kan ses i reglementets bilag 1.
Trænerlicenskurset
Trænerlicenskurset konstrueres på en måde(se eksempel herpå bilag 3), så indholdet i størst
mulig grad målrettes til de enkelte trænere. Det er frivilligt, hvordan hver enkelt træner ønsker at
sammensætte sit licenskursus. Alle sammensætninger giver en trænerlicens med ret til at træne
alle hold under DBBF. For landsholdstrænere gælder særlige af DBBF’s bestyrelse fastsatte regler
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Merit
Alle nye trænere har merit i deres første sæson som træner under DBBF. Herudover gives der
automatisk merit ved deltagelse i DBBF´s trænerkurser:
•
•

Et gennemført D-trænerkursus giver 1 års trænerlicens
Alle andre gennemførte DBBF trænerkurser giver 2 års trænerlicens

•

Trænere der har gennemført et kursus i DBBF kursus (inkl. ITA mv) inden for de sidste 30
år får automatisk merit for de to første sæsoner, hvor de i henhold til reglementet er stillet
over for et trænerlicenskrav

Administration og økonomi
Ordningen administreres af DBBF´s kontor i samarbejde med trænerudvalget. Licensen er gratis,
medens der opkræves kursusgebyr for licenskurset.
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Bilag 1 - Træneruddannelsen
DBBF uddannelseshus
Niveau
VOKSEN
+18
UNGDO
M
U16-U18
BØRN
U8-U14
BØRN
U6
NANO
Dommer

D-niveau
Basis - Intro til
Basketballverdene
n
4. Spillet
5. Regler og
dommerbord
6. Organisation
6-9 lektioner

Breddefokus
C-niveau
B-niveau
C-træner Voksen B-træner
9 lektioner
C-træner Unge
B-træner
9 lektioner

Elitefokus 
A-niveau Diplom
A-træner DIFDiplom
A-træner DIFDiplom

C-træner Børn
9 lektioner
C-træner NANO
9 lektioner

B-træner

A-træner

DIFDiplom

Børnedomme
r

Forbunds
-dommer

Divisions
-dommer

Ligadomme
r

Klubdomme
r

ITA
Idrættens
Træner
Akademi

FIBAdomm
er

Licens-kursus + meritordning

Som ny træner/dommer starter man med at gå ind i uddannelsen på D- eller C-niveau. Har man
erfaring fra tidligere, merit i en eller anden form, ældre kurser mm. træder man ind på det niveau
der er passende i forhold til de hold man træner i forhold til de retningslinjer trænerudvalget
beskriver for uddannelsen i DBBF. Licensordningen kører parallelt med uddannelsen og dækker
alle niveauer og trin
Bilag 2 - Implementering af licensordningen
Licensordningen implementeres efter nedenstående plan
TL= Trænerlicense
Fri = frivillig
sæso Nan
U1 U1
n
o U8 0
2
12-13 Fri Fri Fri Fri
13-14 Fri Fri Fri Fri
14-15 Fri Fri Fri Fri
15-16 TL TL TL TL
17-18 TL TL TL TL
19-20 TL TL TL TL

U1
2
M
Fri
Fri
TL
TL
TL
TL

U1
4
Fri
Fri
Fri
Fri
TL
TL

U1
4
M
Fri
Fri
TL
TL
TL
TL

U1
6
Fri
Fri
Fri
Fri
TL
TL

U1
6
M
Fri
Fri
TL
TL
TL
TL

U1
8
Fri
Fri
Fri
Fri
TL
TL

U1
8
M
Fri
TL
TL
TL
TL
TL

U2
0
Fri
Fri
Fri
Fri
TL
TL

U2
1.
0 Bredd div Lig
M
e
.
a U-L S-L
Fri
Fri Fri Fri TL TL
TL
Fri TL TL TL TL
TL
Fri TL TL TL TL
TL
Fri TL TL TL TL
TL
Fri TL TL TL TL
TL
TL TL TL TL TL

Bilag 3 - eksempel på opbygning af trænerlicenskurset
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Indhold og opbygning af trænerlicenskurset beskrives i DBBF´s uddannelseshus. Kurset kan se
forskelligt ud fra gang til gang afhængig af forhold og behov – som udgangspunkt ser et kursus
således ud:

Trænerlicenskursus
Tid
Indhold
½ lektion
Velkomst – fællesopstart
2 lektioner
Oplæg samlet for alle deltagere
2 lektioner
Workshop 1 - børn
Workshop 1 - ungdom
2 lektioner
Workshop 2 - børn
Workshop 2 - ungdom
1½ lektion
Oplæg samlet for alle deltagere
1 lektion
Afslutning - evaluering - DBBF

Workshop 1 - senior
Workshop 2 - senior

Lovforslag 12
Lovforslag om børneregler
Forslagsstiller: bestyrelsen
Motivation: Det er ikke hensigtsmæssigt at evt. justeringer og ændringer i børnereglerne skal
drøftes og besluttes af Rigsdagen. Reglerne ligger naturligt som en del af bestyrelsens arbejde
forankret i Børne og Ungeudvalget i lighed med at turneringsreglementet ligger under
Turneringsudvalget
Nuværende (understreget fjernes)
§
Hele afsnittet om børneregler tages ud af lovene.

Forslag (understreget tilføjes)
§ Børneregler
Stk1. Børnereglerne gælder for alle DBBF´s rækker i
U14-U12-U10-U8-U6
Stk.2. Børnereglerne beskriver den måde der spilles
på og de fravigelser fra de internationale regler der
spilles efter i alle rækker hvor børnereglerne er
gældende
Stk. 3. Ansvaret for formål, indhold og beskrivelse af
børnereglerne varetages af Børne- og Ungeudvalget i
DBBF

Lovforslag 13
Lovforslag om Fjernelse af kørselsrefusion i danmarksturneringen.
Forslagsstiller: Solrød
Motivation: Det anvendes ikke på eliteniveau(CDL) og ikke på breddeniveau(3.division for
herrer/2.division for damer), kun midt imellem i dansk basket! Det må enten gælde alle eliterækker
eller ingen.
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Nuværende (understreget fjernes)
§

Forslag (understreget tilføjes)
§
Fjernelse af kørselsrefusion i danmarksturneringen.

Subsidiært
Begrundelse:
For at fjerne en indirekte støtte til ligaklubber/1.divisions 2.hold mm. Forslaget rammer os selv, vi
mener ikke vores allianceklub skal støttes finansielt af andre end 2.divisionsklubber.
Nuværende (understreget fjernes)
§

Forslag (understreget tilføjes)
§
Kørselsrefusion kan kun modtages af det
bedstplacerede hold, dvs. ligger en klubs 2.hold eller
et alliancehold i danmarksturneringen kan hold nr.2
eller flere ikke modtage refusion. Der kan opnås
refusion for 1 herre- og 1 damehold.

Lovforslag 14
Lovforslag om præcisering af regler om playoffs 1.div.
Forslagsstiller: bestyrelsen
Motivation: Da der har været en del uklarhed om oprykningsforholdene fra 1.div. herrer foreslår
bestyrelsen følgende justering
Nuværende (understreget fjernes)
§

Forslag (understreget tilføjes)
§ Propositioner for Basketliagen
…
Potentielt oprykningsberettigede 1.div. klubberne skal
senest 1. april give DBBF og Basketligaen bindende
besked om man ønsker oprykning uanset om
oprykning er afklaret på dette tidspunkt. Listen med
hvilke klubber der ønsker oprykning offentliggøres
umiddelbart herefter.
Såfremt man meddeler at man ønsker at rykke op og
efterfølgende trækker sig vil dette modsvare en
trækning af holdet fra
Basketligaen med deraf følgende sportslig
konsekvens.

Lovforslag 15
Lovforslag om annullering af nedrykning
Forslagsstiller: Solrød
Motivation: For at fremme talentudvikling og langsigtet klubarbejde i 1. og 2.division, foreslås det
at nedrykning fjernes fra Danmarksturneringen(1DH, 2DH og 1DD). Dette giver klubberne
mulighed for på lang sigt, at arbejde med talentudvikling, organisation og rammer, anvende
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ressourcerne på herboende spillere, trænere, ledere og fokusere på lang sigt, frem for 1 år af
gangen.
Turneringen planlægges ift. antal hold som deltager og tilmeldingen skal ske tidligere end i dag. TU
nedsætter en model så holdene spiller 20-25 kampe pr. sæson.
Nuværende (understreget fjernes)
§

Forslag (understreget tilføjes)
§
Fjernelse af nedrykning fra divisionerne(1.Division
Herrer, 1.Division Damer Øst/Vest og 2.Division Herrer
Øst/Vest).

Lovforslag 16
Lovforslag om justering af turneringsregler om slutspil
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Motivation: Giver klubberne bedre overblik over omkostningerne, og afskaffer en administrativ
procedure med ekstra opkrævning ved slutspil.

Nuværende (understreget fjernes)
§ Propositioner for for 1 DH, 1DD,2DD og 3DH
Omkostningerne til slutspillet deles af de
deltagende klubber

Forslag (understreget tilføjes)
§
Omkostningerne fordeles via turneringsgebyret.

Motivation: Ensretning af playoffregler
Nuværende (understreget fjernes)
Forslag (understreget tilføjes)
§ Propositioner for for 1 DH, 1DD, 2DD og 3DH §
De fire bedst placerede oprykningsberrettigede hold
der deltager i slutspillet. Vinderen af playoffs er
berettiget til oprykning, og såfremt dette ikke ønskes
tilfalder retten til nr. 2
Redaktionelle ændringer:
TU ønsker en generel bemyndigelse til lave redaktionelle ændringer i propositioner og regler for
playoffs, så de ikke modsiger hinanden, og samtidig bringes i overensstemmelse med vedtagne
beslutninger.
Lovforslag 17
Lovforslag om justering af turneringsregler om slutspil
Forslagsstiller: Bestyrelsen
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Motivation: Giver klubberne bedre overblik over omkostningerne, og afskaffer en administrativ
procedure med ekstra opkrævning ved slutspil.

Nuværende (understreget fjernes)
§ Propositioner for for 1 DH, 1DD,2DD og 3DH
Omkostningerne til slutspillet deles af de
deltagende klubber

Forslag (understreget tilføjes)
§
Omkostningerne fordeles i stedet via
turneringsgebyret.

Motivation: Ensretning af playoffregler
Nuværende (understreget fjernes)
Forslag (understreget tilføjes)
§ Propositioner for for 1 DH, 1DD, 2DD og 3DH §
De fire bedst placerede oprykningsberrettigede hold
der deltager i slutspillet. Vinderen af playoffs er
berettiget til oprykning, og såfremt dette ikke ønskes
tilfalder retten til nr. 2
Redaktionelle ændringer:
TU ønsker en generel bemyndigelse til lave redaktionelle ændringer i propositioner og regler for
playoffs, så de ikke modsiger hinanden, og samtidig bringes i overensstemmelse med vedtagne
beslutninger.
Lovforslag 18
Lovforslag om justeringer af propositioner for ungdomspokalturnering
Forslagsstiller: DBBFs bestyrelse
Motivation: En del af teksten flyttet til en mere passende paragraf.
Ændringen består i af DBBF nu også påsætter dommere i kvartfinalerne.
Dommerpåsætterne har vurderet at dette i høj grad foregår alligevel, og at man har dommere nok
til dette.
Betalingen af dommerne i semifinalerne er ændret til normal praksis (hjemmeholdet), da dette ikke
længere er et DBBF arrangement som det oprindeligt var tiltænkt.
Nuværende (understreget fjernes)
§
Afsnit III: Propositioner for ungdoms
landspokalturneringer

Forslag (understreget tilføjes)
§
Afsnit III: Propositioner for ungdoms
landspokalturneringer

§ 6 Afvikling af kampe
Klubberne træffer selv afgørelse om kampdato, tid og -sted i de indledende runder indenfor de af
DBBFs fastsatte terminer og vilkår, samt giver
skriftlig meddelelse herom til DBBF.
Afviklingen af kampe skal give det tilrejsende hold

§ 6 Afvikling af kampe
Klubberne træffer selv afgørelse om kampdato, -tid
og -sted i de indledende runder indenfor de af
DBBFs fastsatte terminer og vilkår, samt giver
skriftlig meddelelse herom til DBBF.
Afviklingen af kampe skal give det tilrejsende hold
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rimelige ud- og hjemrejsebetingelser. Kampen kan
flyttes til udeholdets hjemmebane, hvis begge
klubber er enige herom. Såfremt enighed ikke kan
opnås skal hjemmeholdets forslag til kampens
afvikling fremsendes skriftligt til DBBF, som
herefter fastsætter kamptidspunkt og -sted.

rimelige ud- og hjemrejsebetingelser. Kampen kan
flyttes til udeholdets hjemmebane, hvis begge
klubber er enige herom. Såfremt enighed ikke kan
opnås skal hjemmeholdets forslag til kampens
afvikling fremsendes skriftligt til DBBF, som herefter
fastsætter kamptidspunkt og -sted. De implicerede
klubber er selv ansvarlige for udgifter i forbindelse
med de enkelte
holds deltagelse.

§ 7 Dommerpåsætning
Hvert hold er ansvarlig for at stille med én dommer
til og med 1/4-finalerne. DBBF påsætter dommere
i semifinaler og finaler og dækker udgifterne
forbundet hermed.
DBBF er sammen med de implicerede klubber
ansvarlig for afvikling af semifinaler øst og
semifinaler vest samt landspokalfinalerne. De
implicerede klubber er selv ansvarlige for udgifter i
forbindelse med de enkelte holds deltagelse.

§ 7 Dommerpåsætning
Hvert hold er ansvarlig for at stille med én dommer til
og med 1/8-finalerne. DBBF påsætter dommere i
kvartfinaler, semifinaler og finaler. I alle kampe,
finalerne undtaget, dækker holdene udgifterne til
hver sin dommer.
I finalerne afholdes disse udgifter af DBBF.
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AD 8) GODKENDLESE AF CANAL DIGITAL LIGAENS OG DAMELIGAENS MANDAT
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DAMELIGA HVIDBOG
Følgende Hvidbog opstiller forventninger, strategi og vejledning for gennemførelsen af Dameligaen
i sæsonerne 2012-13 og 2013-14.
Klubberne i Dameligaen forpligter sig til at følge de beskrevne vilkår og aftaler.
Klubber i Dameligaen
I Dameligaen kan klubber deltage på følgende baggrund:
- Deltagelse i Dameligaen sæson før.
- Klubber som sæsonen før har vundet 1. Division Vest eller 1. Division Øst.
- Så længe Dameligaen ikke tæller 10 hold kan øvrige klubber, som har udvist positiv udvikling
sportsligt, økonomisk og organisatorisk, søge om optagelse i ligaen uanset placering. En
godkendelse gives af Dameligarådet med 2/3 flertal.
Målsætninger for Dameligaen
Primært mål:
- Øget tilskuerinteresse for Dameligakampe, så klubberne opnår en stigning i tilskuertal på
20% pr år i forhold til 2011/2012. Med udgangen af sæsonen 2013/2014 er målet min. 100
tilskuere i gennemsnit pr kamp.
Øvrige delmål:
- Deltagelse af 10 hold i Dameligaen.
-

Opbyggelse af en solid organisation omkring Dameligaen i fællesskab mellem DBBF og
klubberne.

-

Styrkelse af klubbernes organisation omkring holdene i Dameligaen og pige / damehold
generelt.
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-

Øget fokus på Damebasket fra forbund, klubber og medier.

Organisation for Dameligaen
Dameligaen er organiseret som en selvstændig liga med egen økonomi og ledelse. Dameligaen er
underlagt Basketrigsdagen, der hvert år godkender Dameligaens Hvidbog. DBBF fungere som
forretningsfører og har dermed det administrative ansvar for Dameligaen.
Dameligaen er underlagt de gældende regler for klubber i DBBF.
Dameligarådet har det overordnede ansvar for Dameligaen.
Samtlige klubber i Dameligaen udpeger en repræsentant samt en suppleant til Dameligarådet.
Dameligarådet mødes 6 gange årligt – og derudover efter behov (ønsker mindst 4 klubber at
afholde et ekstra møde, indkalder forretningsføreren til møde med afholdelse senest 14 dage efter
indgivelse af ønsket). Møderne ledes af forretningsføreren, som senest 8 dage efter et møde
udsender referat og tilhørende administrative beslutninger.
DBBF har en plads i Dameligarådet. Repræsentanten vælges af DBBFs bestyrelse.
I tilfælde af afstemninger i rådet har hver klub samt DBBF en stemme. Forretningsføreren har
ingen stemmeret.
Der nedsættes et Dameliganævn, som består af 3 medlemmer valgt af Dameligarådet.
Dameliganævnet bistår forretningsføreren ved løsning af akutte situationer på vegne af
Dameligarådet.
Nævnets beslutninger skal godkendes af Dameligarådet.
Dameligarådet kan derudover oprette underudvalg og nævn efter behov.
Daglig ledelse af Dameligaen
DBBF fungerer som forretningsfører for ligaen. Forretningsføreren løser opgaver efter aftale med
klubberne. Udgifter til forretningsføreren dækkes af Dameligaen.
Dameligarådet udarbejder en jobbeskrivelse for forretningsføreren, hvor opgaver, pligter,
ansvarsområder m.v. beskrives. Jobbeskrivelsen evalueres hvert år på sidste møde før
sommerferien – eller efter behov.
De løbende opgaver omkring afviklingen af Dameligaen varetages i et samarbejde mellem DBBF
og klubberne.
Opgavefordelingen mellem klubberne og DBBF for en sæson aftales senest i maj måned forud for
en sæson. Samtidig aftales de økonomiske vilkår mellem klubberne og DBBF.
Ansvarsfordeling mellem klubberne og DBBF
Følgende er klubbernes ansvar:
- Overordnet strategisk og politisk ledelse
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- Afvikling af kampe
- Øget tilskuerinteresse
- Sponsorarbejde
- Pressearbejde
- Markedsføring
- Udvikling af Dameligaen sportsligt, organisatorisk og økonomisk
- Styrkelse af samarbejdet mellem klubberne i Dameligaen
- Allstar
Følgende er DBBFs ansvar:
- Varetagelse af Forretningsføreropgaven.
- Administration af Dameligaen.
- Opbygning og udvikling af landshold for ungdom og senior.
- Udvikle tilbuddene til piger / damer i dansk basketball
- Styrke samarbejdet mellem klubberne i dansk basket for udvikling af pige-/damebasket.
- Turneringsplanlægning
- Dommerudvikling
Følgende er fælles ansvar:
- Talentudvikling
Økonomi
Dameligarådet fastsætter hvert år et turneringsgebyr for deltagelse i Dameligaen. Desuden
vedtages hvert år et budget for Dameligaen.
Udgifterne til driften af Dameligaen deles mellem klubberne. I fordelingen af udgifterne tages der
hensyn til den geografiske spredning af holdene.
Betalingen til Dameligaen opkræves i to rater 15/9 + 1/2. Falder betaling for sent opkræves et
ekstra beløb på 500,- kr.
Hvis en klub går konkurs trækkes holdet fra Dameligaen, og samtlige kampe holdet har spillet
trækkes ud af turneringen. Er der en gæld til Dameligaen, som ikke kan dækkes af boet fra den
konkursramte klub, deles denne udgift ligeligt mellem de øvrige hold.
En klub kan ikke have gæld til DBBF eller Dameligaen uden særlig aftale herom, hvilket kun kan
ske i særlige tilfælde. Klubber der ikke lever op til dette kan ekskluderes af Dameligaen. Beslutning
herom tages af Dameligarådet.
Udgifter til dommere betales af klubberne gennem DBBF.
Krav til klubberne for deltagelse i Dameligaen
1. Der SKAL være gennemsigtige plader på banen. Der SKAL endvidere være 24-sekunders ure
over pladerne eller i hjørnerne.
2. Klubberne SKAL senest en uge efter første spillerunde have indsendt holdbillede samt billede af
hver enkelt spiller i truppen til forretningsføreren (eller anden udpeget person).
3. Klubberne skal på skift efter aftalt rækkefølge indsende preview for den kommende rundes
kampe. Preview SKAL være indsendt til forretningsføreren (eller anden udpeget person) senest to
dage før første kamp i runden.
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4. Banen SKAL være klar til kamp mindst 30 minutter før kampstart – det vil sige eventuelle
bandereklamer opsat og minimum 6 ens bolde (identisk med kampbolden) til brug for opvarmning
(3 bolde til hvert hold).
5. Dommerbord + tilhørende statistik skal være klar senest 30 minutter før kampstart.
6. Der skal være speaker til kampene. Denne skal agere fair gennem kampen.
7. Der SKAL i hallen være person(er) til aftørring af banen for sved.
8. Alle hold i Dameligaen skal spille med trøjenumrene 4 – 15.
9. Hvert hold SKAL stille med minimum 8 spillere til hver kamp.
10. Spillerne SKAL bære ens opvarmningstrøjer under den fælles opvarmning.
11. Der SKAL ved alle kampe i Dameligaen optages en DVD, der straks efter kampen afleveres til
udeholdet.
12. Der SKAL tages statistik ved hjælp af det officielle statistikprogram. Der SKAL være minimum 2
personer, der klarer denne opgave – og kampen skal i forhold til statistik være ”lukket ned” straks
efter kampens afslutning. Klubberne har pligt til at deltage i planlagte statistikkurser.
13. Efter hver kamp SKAL kampafviklingsskemaet indsendes til forretningsføreren. Hjemmeholdet
har ansvaret for at stille en person til rådighed, der sammen med dommerne udfylder skemaet.
14. Klubben SKAL senest 24 timer efter slutfløjt have sendt et kampreferat til forretningsføreren
(eller anden udpeget person). Hvis muligt medsendes billeder fra kampen
Som nævnt indsendes kampafviklingsskema til forretningsføreren efter hver kamp. 2 gange pr
sæson udsendes en opgørelser over indberetningerne til klubberne.
Der udarbejdes et evalueringsskema, som trænerne senest 4 dage efter en kamp kan indsende
med bemærkninger (positive/negative) til kampens afvikling. Herunder kvalitet af DVD, speaker,
statistik m.v. Skemaet sendes til modstanderholdet samt til forretningsføreren.
Mindst 2 gange pr sæson modtager klubberne oversigt over indsamlede bemærkninger fra
forretningsføreren.
Overholder klubberne ikke ovenstående krav opkræves straks en bøde på kr. 500 for hver gang
kravene ikke efterleves. Bøderne skal være betalt senest 1. juni. Ved gæld herefter kan et hold kun
fortsætte i Dameligaen efter aftale med Dameligarådet.
Opfordringer til klubberne i Dameligaen
Udover kravene opfordres klubberne til at opfylde følgende til udvikling af Dameligaen:
1. Det anbefales, at klubberne nedsætter en egen Dameliga-bestyrelse/udvalg, der i egen klub i
særlig grad har fokus på netop holdet i Dameligaen
2. Klubberne opfordres til at lave en plan for markedsføring af hjemmekampe.
3. Der vælges forud for sæsonen et antal fokuskampe, hvor klubben har særlig fokus på
kampafviklingen i form af tilskuere, speak, konkurrencer, omtale m.v.
4. Foromtale på egen hjemmeside af næste hjemmekamp – og meget gerne fremsendelse af
denne til Dameligaens hjemmeside.
5. Tilsvarende anbefales det, at klubberne udarbejder et kampprogram.
6. Klubberne opfordres til at afvikle konkurrencer og anden underholdning for tilskuerne i løbet af
kampene.
7. Klubberne opfordres til at sørge for, at der er en kiosk eller bod, hvor der sælges slik, drikkevare
m.v.
8. Det anbefales, at der stilles aflåseligt omklædningsrum til rådighed for dommerne og hvert hold.
9. Hvis der spilles flere Dameligakampe samtidig opfordres der til, at der laves resultatservice i
hallerne.
10. Hjemmeholdene opfordres til at have en fysioterapeut i hallen, som er til rådighed for begge
hold i tilfælde af skader.
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11. Det anbefales, at klubberne i Dameligaen udarbejder og gennemfører en handlingsplan for
egne talenter (fra minimum junior og op)
12. Det anbefales i særlig grad, at klubberne i Dameligaen arbejder målrettet på rekruttering og
fastholdelse af pige-/damespillere.
Turneringsstruktur
Dameligaen afvikles med et grundspil og et slutspil.
Strukturen af grundspil og slutspil tilpasses antallet af hold efter følgende model.
Ved 6 hold i ligaen:
- Grundspil hvor man møder hinanden 4 gange
- De 4 bedste deltager i slutspil med semi-finaler bedst af 5 og finaler bedst af 5.
Ved 7 hold i ligaen:
- Grundspil hvor man møder hinanden 4 gange
- De 4 bedste deltager i slutspil med semi-finaler bedst af 5 og finaler bedst af 5.
Ved 8 hold i ligaen:
- Grundspil hvor man møder hinanden 3 gange
- Alle 8 går i slutspil. Kvartfinaler bedst af 3 kampe, semi-finaler bedst af 3 kampe, finaler
bedst af 5 kampe
Ved 9 hold i ligaen:
- Grundspil hvor man møder hinanden 3 gange
- De 8 bedste går i slutspil. Kvartfinaler bedst af 3 kampe, semi-finaler bedst af 3 kampe,
finaler bedst af 5 kampe
Når der spilles tre gange mod hinanden i grundspillet, skiftes holdene hver sæson til at have
hjemmebane i 3. kamp i de indbyrdes opgør. Således at hvis hold A spiller to gange hjemme mod
hold B i sæson 1, så har hold B to hjemmekampe i sæson 2 mod hold A.
I slutspillet har bedstplacerede hold i grundspillet hjemmebane i kamp 1, 3 og 5.
Kampe i weekender afvikles med starttid tidligst kl. 13.00 og senest kl. 17.00. Kampe mellem hold
fra øst/vest dog med start tidligst kl. 13.30. Kampe på hverdage afvikles med kampstart tidligst kl.
19.00 og senest kl. 20.00. Andre tidspunkter kun efter aftale mellem klubberne.
I sidste runde af grundspillet afvikles kampene med samme starttidspunkt.
Der afvikles en kamp om 3. pladsen, som spilles i første weekend i finaleserien (samme termin
som 1. eller 2. finale).
Udvikling
For at opnå udvikling i Dameligaen og for pige-/damebasket generelt i Danmark afvikles følgende
aktiviteter i samarbejde med DBBF:
-

Strategimøde med repræsentanter fra klubberne i Dameligaen og DBBF. Her sættes fokus
på aktuelle problemstillinger, og der fastlægges en fælles plan for det videre arbejde med
Dameligaen og pige-/damebasket generelt. Mødet afholdes hvert år i forbindelse med et
møde i Dameligarådet.
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-

Temamøde for alle klubber i DBBF samt relevante udvalgsmedlemmer fra DBBF med fokus
på pige-/damebasket. Mødet afholdes i lige år i samarbejde med DBBF i sammenhæng
med andet møde eller arrangement for klubberne.

-

Udviklingsmøde for samtlige trænere i Dameligaen og repræsentanter fra DBBF. Mødet
afholdes i ulige år i sammenhæng med pokalfinale eller All-Starkamp.

-

Dommerudviklingsmøde med repræsentanter fra klubberne i Dameligaen,
Dameligadommerne og DBBF. Mødet afholdes i ulige år i forbindelse med dommerclinic.

-

Eliteudviklingsmøde med repræsentanter fra klubberne i begge ligaer, landsholdene og
DBBF. Afholdes i lige år i forbindelse med andet møde eller arrangement for klubberne.

-

Dialogmøde mellem repræsentanter fra klubberne i Dameligaen, 1. Division Damer og
DBBF. Mødet afholdes hvert år i forbindelse med pokalfinaler eller All-Starkamp

Kåringer m.v.
Dameligaen uddeler hvert år følgende priser:
Årets spiller (spillerne fra alle klubber tildeler en spiller 5, 3 og 1 point – dog kan man ikke stemme
på en fra egen klub)
Årets Coach (headcoach fra klubberne i Dameligaen afgiver én stemme hver på årets Coach)
Årets dommer (på samme måde tildeler spillerne 5, 3 og 1 point til den dommer, som de mener
hen over sæsonen har ydet den bedste præstation – konsekvens, dialog, fair….)
Årets talent (igen er det 5, 3 og 1 point til årets talent – der maksimalt må være fyldt 20 år). Også
her må der ikke stemmes på en spiller fra egen klub.
Når en runde er afviklet, så alle hold har mødt hinanden, kåres ”Rundens hold” på baggrund af
afstemning mellem trænerne.
Efter hver spillerunde får alle træner en e-mail fra forretningsføreren, hvor de bliver bedt om at
vælge rundens hold. Trænerne skal sende deres valg senest to dage efter at runden er slut, så
holdet kan præsenteres inden næste runde begynder.
Hver træner vælger fem spillere: to guards, to forwards og en center. Trænerne må max. vælge to
spillere fra eget hold. De fem spillere, der får flest stemmer (2 guards, 2 forwards og 1 center)
udgør rundens hold. Ved stemmelighed gælder følgende 2 regler:
–

stemmer fra egen træner gælder kun 50 %

–

hvis der stadig er stemmelighed beslutter forretningsføreren egenhændigt, hvem der udgør
rundens hold

Rundens hold bliver præsenteret med billeder på Dameligaens hjemmeside og på Facebook, og
ved den første kamp i den næste runde eller i slutspillet, bliver de fem spillere præsenteret og får
overrakt en lille erkendelighed inden kampstart.
På tilsvarende vis kåres ”Årets hold” efter den 2. finalekamp, således at ”Årets hold” kan
præsenteres i forbindelse med den 3. finalekamp.
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Administrationen af afstemningerne under og efter sæsonen varetages af forretningsføreren.
Andet
Sæsonkort: Hver klub tildeles 20 sæsonkort til 1 person + 10 sæsonkort til 2 personer. Kortene
giver adgang til samtlige kampe i Dameligaens grundspil og slutspil. Kortene uddeles til klubberne
inden første runde af grundspillet.

DBBF TOLKNINGER OG PRAKSIS 2011-2012
Fælles turnerings reglement
§2
Betegnelsen ”Danmarksturneringen” omfatter rækkerne Canaldigitalligaen, Dameligaen, 1.division
herrer og damer, 2.division herrer samt ynglinge herre landsdækkende.
§9 alliancer
Reglen med landsdækkende rækker gælder kun for Senior-rækker.
To eller flere klubber kan indgå én alliance aftale, men en klub kan ikke indgå flere allianceaftaler i
en række. Klub x, y og z må derfor lave en fælles aftale, men klub x må ikke lave en separat aftale
med klub y og en med klub z i samme række.
En turneringsrække er at betragte som en hel række, f.eks. "Junior Herrer Mester", og ikke kun de
forskellige puljer indenfor samme række. Man kan ikke have en alliance i JH Mester og en i JH
Pokal - man kan kun have i en aldersgruppe generelt.
En ombrydning af turneringen ved juletid er ikke at opfatte som en ny turnering
§10
Sætningen ”Når et hold har 3 kampe tilbage, kan dets spillere ikke flyttes til et lavere rangerende
hold” skal tolkes således, at "3 kampe tilbage" gælder hele sæsonen (dvs. slutspil incl.), men man
kan kun medregne de kampe man på det pågældende tidspunkt er sikker på at skulle spille.
Undtaget er spillere på hold i CDL, DL, 1. division herrer og damer samt 2. division herrer, som er
anført i protokollen, men ikke får spilletid. Får disse ikke spilletid, bindes de ikke af kampen og kan
derved frit rykke ned på et lavere rangeret hold, uanset hvor mange kampen holdet, hvori spilleren
stod opført i protokollen på, har tilbage.
§17
I tilfælde af pointlighed mellem to eller flere hold er det kampenes endelige resultat, inklusiv
eventuel overtid, der tæller ved afgørelse af placering.
I rækker med bonuspoint er også alle optjente bonuspoint at regne som kamppoints, dette gælder
både i den samlede stilling og i det indbyrdes pointregskab når en eventuel placering ved
pointlighed skal afgøres. 22-09-2010
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§ 30
Karantænereglerne gælder kun for DBBF’s turneringer. Såfremt et udenlandsk stævne referer til
DBBF’s regler er der følgelig ingen karantæne.
Deltagelse i udenlandske turneringer for ungdomsspillere, herunder f.eks. highschool, er ikke
begrænsende for retten til at deltage i danske turneringer. College og alle rækker dækket af FIBA’s
regler om Letter of Clearance behandles derimod efter de almindelige klubskifteregler (13-092010)
§ 32
Selvom en spiller har været i landet i mere end 5 år skal han stadigvæk bruge en opholdstilladelse
jf. §32
I tilfælde hvor en udenlandsk spiller med gyldig opholdstilladelse baseret på en kontrakt med
klubben ønsker at skifte klub kan den gældende opholdstilladelse ikke anvendes uden skriftlig
godkendelse fra Udlændinge Service.
Ikke EU spillere betragtes som ligestillet i denne situation med ”ansøgere om indfødsret” jf.
integrationsministeriets Cirkulæreskrivelse om naturalisation §9.
§ 9. Har ansøgerens ophold i Danmark været afbrudt af ophold i udlandet, kan
optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse kun ske, hvis ansøgerens
sammenlagte ophold her i landet mindst udgør den periode, der er nævnt i § 7 eller
§ 8, og det må lægges til grund, at ansøgeren har til hensigt at blive her i landet.
Det er endvidere en betingelse, at
1)
opholdsafbrydelserne sammenlagt højst har udgjort 1 år, eller
2)
opholdsafbrydelserne højst har udgjort 2 år og udelukkende skyldes
uddannelse, aftjening af værnepligt i den stat, som ansøgeren hidtil har været
statsborger i, eller besøg hos nærtstående familie på grund af alvorlig sygdom hos
det pågældende familiemedlem.
Stk. 2. Særlige retningslinjer for optagelse på lovforslag om indfødsrets meddelelse i
tilfælde, hvor opholdsafbrydelserne er af længere varighed end nævnt i stk. 1,
fremgår af pkt. 1 i bilag 1.
§34
Flytning tilbage fra en udenlandsk klub i samme sæson, hvor man allerede har haft licens i DK,
ligestilles med flytning mellem danske klubber og giver derfor 21 dages karantæne.
Karantænereglerne gælder kun for DBBF’s turneringer. Såfremt et udenlandsk stævne referer til
DBBF’s regler er der følgelig ingen karantæne.
§35
Spillere med dobbeltlicens (§35) er generelt undtaget fra reglerne om op/nedrykning i §10, og kan
således bl.a. deltage i første kamp for både Liga- og 1.div.hold (22-09-2011)
§42
En spiller fra en klub der ikke kræver licens, kan skifte klub gennem hele sæsonen til en klub der
ikke er omfattet af licensreglerne. Dette gælder også hold i samme rækken. Men der udløses
karantæne på 21 dage. (06-01-2010)
Skolelicens
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Det er en forudsætning at man er indregistreret som almindelig elev på den skole man har
skolelicens for. Skolelicensen bortfalder hvis man stopper på den pågældende skole. (23-08-2010)
3. Propositioner for Herrer
2. division herrer Øst
Såfremt hold ikke ønsker at rykke op gives retten til at deltage i Final Four videre til lavere
placerede hold der ønsker at deltage.
2. division herrer Vest
Såfremt hold ikke ønsker at rykke op, gives retten til at deltage i Final Four videre til lavere
placerede hold der ønsker at deltage.
5. Propositioner for landspokalturneringen for seniorhold
Afvikling af indledende kampe
§9
Rimelige rejsebetingelser:
Under 100 km: Hverdage kampstart ikke senere end 20.30, weekend kampstart mellem 09.00 og
19.00
Over 100 km: Hverdage kampstart ikke senere end 19.30, weekend kampstart mellem 10.00 og
18.00
Hjemmeholdet skal give mindst to mulige spilletidspunkter i perioden tirsdag til torsdag i den
pågældende terminsuge. Fredag til mandag kan anvendes såfremt klubberne er enige og DBBF
accepterer dette i forhold til den almene turnering.
Andre forhold
Indplacering af hold i turneringen
Som udgangspunkt følges proportionerne for de enkelte turneringer, når det skal fastlægges hvilke
hold der rykker op og ned i de forskellige rækker.
Imidlertid kan der opstå situationer hvor hold ønsker at blive indplaceret i en højere eller lavere
række i forhold til den de sportsligt er kvalificeret til.
Dette kan f.eks. skyldes kraftig til- eller afgang af spillere el. lign.
I disse situationer behandler TU ansøgningerne, og hvis ønskerne vurderes at kunne opfyldes
uden at det går ud over andre sportsligt kvalificerede hold, så kan TU godkende forespørgslerne. I
forbindelse med disse ekstraordinære indplaceringer kan der blive behov for eventuelle
kvalifikationskampe om ledige pladser. Tid og sted for sådanne kampe fastsættes af TU.
Et hold kan aldrig indplaceres ekstraordinært i ligaerne og 1DH
(01-08-2011)
Anfægtelse af dommerkendelser
Eneste mulige måde at anfægte en dommers afgørelse i en kamp er ved at nedlægge gyldig
protest efter § 20 i DBBF’s Love og reglementer.
Karantæne efter en diskvalifikation
Karantænen efter en diskvalifikation er en administrativ afgørelse og forholder sig ikke til
afgørelsen under kampen, men blot hvad der er en rimelig karantæne i forhold til forseelsen.
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Ved karantæne udmåling benyttes bl.a. dommerindberetningerne, tidligere diskvalifikationer m.v. jf.
DBBF’s love § 16
Video
Det skal præciseres, at i Danmark
- kan video ikke benyttes i protestsager og til at ændre dommerkendelser
- kan video anvendes til udmåling af straffe i disciplinærsager Jf. FIBA’s love art. C.4.
Weekend
Weekend defineres som perioden fra lørdag kl.00.01 til søndag kl. 23.59
Forholdsregler ved udbrud af sygdomsepidemi.
Disse forholdsregler finder kun anvendelse, når myndighederne har meddelt, at der er tale om en
sygdomsepidemi.
For at kunne få flyttet en kamp som følge af sygdomsepidemi, skal mindst 6 af holdets stamspillere
være ramt af sygdommen. En stamspiller er en spiller, der har spillet hovedparten af kampene for
holdet.
På hverdage:
Ved erkendelse af sygdomsforløbet hos mindst 6 spillere, tages kontakt til forbundets
Administration, i dennes kontortid. Her orienteres om forløbet. Forbundet afmelder dommere og
orienterer modparten.
Week-end og helligdage:
Ved erkendelse af sygdomsforløbet hos mindst 6 spillere, tages kontakt til modstanderklub, og
dommerpåsætteren (som underretter kampens dommer). Begge parter orienteres om, at man ikke
møder frem til kamptidspunktet.
Dokumentation:
For at kunne få flyttet en kamp som følge af ovenstående, skal sygdommen dokumenteres i form
af underskrevet lægeerklæring. Udgifter i forbindelse med lægeerklæringen påhviler klubben.
Lægeerklæringen skal være forbundet i hænde senest 72 timer efter spilletidspunktet.
Kan der ikke skaffes lægeerklæring eller er erklæringen ikke forbundet i hænde inden for
tidsfristen, erklæres kampen for tabt.
Klubberne skal inden 10 dage meddele forbundet nyt aftalt spilletidspunkt.
Alders definition
En senior er alle spillere der er for gammel til at spille i ynglingerækken.

AD 9) FASTSÆTTELSE AF TAKSTER

AD 10) VALG TIL BESTYRELSEN
AD 11) VALG AF MEDLEMMER TIL DE STÅENDE VALG
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Valg af medlemmer til de stående udvalg
Jf. § 9, nr. 4, litra a-e og g-i, jf. § 20
Dommerudvalget (på valg)
René Christensen
Kim Døj
Carsten Vestermark Jensen
Brian Damgaard
Trænerudvalget (på valg)
Jane Deleuran
Mattias Sønnichsen
Mads Olesen
Mogens Tygesen
Morten Thomsen
Børne- og ungeudvalget (på valg)
René Hansen
Henrik Sandberg
Torben Bo Jensen
Basketligaudvalget (valgt på forhånd af ligaklubberne)
Michael Piloz (valgt som bestyrelsesmedlem i DBBF)
Lennart Jensen
Andreas Larsen
Turneringsudvalget (ikke på valg)
Flemming Hansen (vest)
Jimmy Jørgensen (øst)
Peter Jensen (vest)
Morten Pedersen (vest)
Rune Larsen (øst)
Klubudviklingsudvalget (ikke på valg)
4 vakante
Eliteudvalget (ikke på valg)
Per Mikkelsen
Jacob Wienecke
Anne Thorius
Jonas Buur
Disciplinærudvalg (udpeges af bestyrelsen)
Thomas Ginnerup – villig til genvalg
Dan Filrup – villig til genvalg
Gert Wulf – villig til genvalg
John jensen – villig til genvalg
Hans Graversen – villig til genvalg
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AD 12) VALG BLANDT BESTYRELSENS MEDLEMMER, NÆSTFORMAND I BESTYRELSEN
AD 13) VALG AF MEDLEMMER OG SUPPLEANTER TIL AMATØR- OG ORDENSUDVALGET
Ulla Ingerslev – formand for udvalget, villig til genvalg
Jette Jessen – villig til genvalg
Torsten Ørhøj – villig til genvalg
Suppleant Jacob Bertram – villig til genvalg

AD 14) VALG AF REVISORER OG EN SUPPLEANT FOR DISSE
DIF’s fælles revisoraftale med KPMG
KPMG kontaktperson:
Torben Kristensen
Intern revision
Carsten Boeck
Karin Olsen

AD 15) EVT
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